
  

 النحو الصغير شرح
 الشيخفضيلة المتن والشرح ل

 ز العيونيسليمان بن عبد العزيأ.د/ 

 ـ ٕٚٔٓ/ ٙ/ ٙٔىػ،  ٖٛٗٔرمضاف  ٕٔتاريخ النشر: 
 الشيخ، وقد أذف بنشرىا، وسيعاد نشرىا مرة أخرى بعد اؼبراجعة الثانية يراجعهاىذا اؼبادة مفرغة، ومل 

 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٔاجمللس: 
م، واغبمد هلل رب العاؼبُت، والصالة والسالـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو بسم اهلل الرضبن الرحي

 وأصحابو أصبعُت.
 أما بعد،.

                               ّ          ّ                                       فسالـ اهلل عليكم ورضبتو وبركاتو، حي اكم اهلل وبي اكم يف مساء ىذا اليـو الطيب، يـو اػبميس، 
ٍ                                            نة سبع  وثالثُت وأربعمائة وألف من ىجرة اغببيب اؼبصطفى اػبامس عشر من شهر صبادى اآلخرة، من س      

عليو الصالة والسالـ، وكبن يف مسجد النخيل، يف حي العرهباء، يف مدينة الرياض، نعقد حبمد اهلل وتوفيقو 
اجمللس األوؿ من ؾبالس شرح كتاب النحو الصغَت، ويف بدايتو أسأؿ اهلل سبحانو وتعاىل أف هبعل ىذا الشرح 

ً   شرح ا      ً       ً       ً                                                                    مبارك ا مفهوم ا نافع ا، أنو على كل شيء قدير، أشكر يف البداية اإلخوة الذي سعوا إىل تنظيم ىذا   
 اللقاء، وأسأؿ اهلل أف يكوف ذلك يف موازين حسناهتم.

 طريقة الشرح:
سيكوف يف علم النحو من خالؿ شرح ىذا الكتيب الصغَت اؼبسمى النحو  -إف شاء اهلل-والشرح 

 الصغَت.
 النحو والعربية:أىمية علم 

والنحو كما تعلموف من أىم أو أىم علـو العربية، وعلـو العربية من علـو اآللة اليت وبتاج إليها  
. أي الس لم الذي ترقى بو إىل صبيع اؼبعارؼ  ُ                               العريب يف كل علم يتعلمو، فلهذا قالوا: العربية مرقاة العلـو                                                                

، وخاصة العلـو الشرعية، فالعلـو الشرعية ؿب تاجة حاجة ماسة إىل تعلم علـو العربية  ألاها بلغة عربية والعلـو
                                                 ً         ً          ً          ً                          مبينة، فال هبوز أف تفهم إال هبذه اللغة الشريفة، ألفاظ ا، ومعاني ا، وأساليب ا، وتراكيب ا، وكذلك بقية العلـو ربتاج 

ً       إىل اللغة العربية  ألف اؼبتكلم يف أي علم من العلـو سيحتاج إليها سواء أكاف متكلم ا هبذا               ً      العلم أو كاتب ا هبذا                                                                           
                    ً      ً                                                                      العلم، فإذا كاف مبين ا عارف ا هبذه اللغة الشريفة استطاع أف يوصل ىذا العلم إىل طالبو وإىل مستمعيو، وإىل 
ً       ً             قارئيو بصورة صحيحة، وإذا كانت لغتو ضعيفة أو غَت مبينة كاف ذلك منعكس ا انعكاس ا سلبي ا على إيصالو          ً                                                                  

 لعلمو إىل اؼبتلقي وعنو.
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يكم دبا أنكم حضرمت إىل ىذا اؼبكاف أنبية علم النحو والعربية خاصة يف العصور وال ىبفى عل
، واختلط هبا الفهم األعجمي والفهم العامي، حىت صار كثَت من  اؼبتأخرة اليت كثر فيها جهل ىذه العلـو

وردبا ذبد أحدىم الناس ال يفرؽ بُت اللغة العربية وبُت الفهم باللغات األعجمية أو الفهم باللهجات العامية، 
ً       ً                                            يفهم نص ا شرعي ا فهم ا أعجمي ا، أو يفهم نص ا شرعي ا فهم ا عامي ا، فيأيت بالعجائب والطواـ كما قالوا، واألمثلة      ً       ً             ً        ً     ً       ً       
                             ً       ً                                                    على ذلك كثَتة ولألسف الشديد قديب ا وحديث ا يف ـبتلف العلـو واجملاالت، فلهذا ذكر أصحاب البدع أف من 

ربية، فكثَت من األخطاء العقدية اليت وقعت فيها بعض الفرؽ كاف أىم أسباب ظهور البدع اػبطأ يف الع
ً       ً                                                                      السبب فيها فهم ا خاطئ ا لنص شرعي، فمن األمثلة على ذلك وىي كثَتة: مسألة خلق القرآف، وىي مشهورة               

ُ   ُ الل و  خ ال ق  ك   وامتحن فيها إماـ أىل السنة واعبماعة اإلماـ أضبد، فاحتجوا على ذلك بنحو قولو تعاىل: }  ِ  َ    ل      ُ  
ء   ْ  ٍ ش ي  [، وىذه آية قرآنية ال شك فيها، مث قالوا: إف القرآف شيء. وىذا صحيح، ٕٙالزمر: [، ]ٙٔ{ ]الرعد: َ 

القرآف شيء من األشياء، فوصلوا من خالؿ ىاتُت اؼبقدمتُت إىل نتيجة خاطئة وىي أف القرآف ـبلوؽ  ألنو 
ء  شيء واهلل يقوؿ:  ْ  ٍ } الل و  خ ال ق  ك ل  ش ي   َ     ُ   ُ  ِ  َ كما قاؿ أبو عمرو بن العالء عندما كاف يناقش بعض   {، فنقوؿ ؽبم      ُ  

أىل األىواء، قاؿ لو: إمبا أتيت من فهمك األعجمي. فالقرآف الكرمي وكالـ النيب صلى اهلل عليو وسلم ال 
يصح أف يفهم إال بأفهاـ العرب، أي ماذا تريد العرب هبذا األسلوب؟ فال بد أف نفهم كالـ اهلل، وكالـ 

ُ    الل و  خ ال ق  ك ل  الذين نزؿ القرآف وجاءت السنة على لغتهم، فنحو ىذا األسلوب، } رسولو بفهم العرب   ُ  ِ  َ   ُ    
ء   ْ  ٍ ش ي  ً        ً                                                              {، إمبا تفهمو العرب فهم ا مرتبط ا بالفعل اؼبذكور يف اآلية، وىو اػبلق، واؼبعٌت عند العرب أف اهلل خالق  َ                       

           ً              هلل، وليس شيئ ا آخر، ىذا ىو {، أي كل شيء ـبلوؽ فأف خالقو ىو اَ  ِ  ُ خ ال ق  كل شيء ـبلوؽ  ألنو قاؿ: }
اؼبعٌت، إثبات أف اهلل عز وجل ىو اػبالق، وما زالت العرب تفهم ىذا الفهم، فأنت عندما تقوؿ لرجل أو 
ِ                          ُ         البنك الصغَت وىو عريب، تقوؿ لو: اذىب إىل السوؽ واشًت  كل شيء. يفهم اشًت كل شيء ي شًتى، وال                                                

ِ   يفهم اشًت الناس الذين يف السوؽ، أو اشًت  ا ِ                       ُ                 لبيوت، أو اشًت  السموات واألرض، ىذا ال ي فهم، ىذا يسمونو                                                 
ً        ً                                                     فهم أعجمي، فهموا القرآف فهم ا أعجمي ا، أخذوا بظواىر النصوص دوف أف يفهموىا على فهم العرب،                            
واألمثلة على ذلك كثَتة، ومن األمثلة اؼبعاصرة: ما قبده عند بعض الغالة الذين يذحبوف اؼبخالف ؽبم  

: لقد جئتكم -يا معشر قريش–على ذلك بقولو عليو الصالة والسالـ لقريش: )واهلل  كالشياه، ووبتجوف
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بالذبح، وأشار إىل عنقو(، ففهموا من ذلك أف اؼبراد بالذبح ىنا أف يذبح اإلنساف كما تذبح الشاة، فنقوؿ 
         ً      ً  العرب شعر ا ونثر ا  ؽبم: ىذا فهم عامي ؼبثل ىذه الكلمة، أما الفهم العريب عندما تبحث يف اؼبعاجم وإىل كالـ

فأف القتل والذبح والنحر واؽبالؾ وكبو ذلك إذا أطلق على اإلنساف فإمبا يراد بو القتل، خبالؼ ما لو خصص 
ٍ                                                    الذبح باغبيواف، أو النحر باغبيواف، فحينئذ  الذبح يف اغبيواف يكوف يف اؼبذبح، والنحر يكوف يف النحر،                                        

     ً             ً                                     ت فالن ا، أو كبرت فالن ا. فاؼبعٌت الذي يفهمو العريب أنك قتلتو،                             ً        وىكذا، أما إذا قلت: قتلت فالن ا، أو ذحب
وال يفهم أنك ذحبتو كما تذبح الشاة، فلهذا عندما خرج اػبوارج يف أواخر عهد الصحابة وقتلوا أحدىم 
وذحبوه كما تذبح الشاة، اضطر الراوي إىل أف يبُت ذلك فيقوؿ: فذحبوه كما تذبح الشاة. ألنو لو قاؿ: 

وسكت، لفهمت العرب حُت ذاؾ أاهم قتلوه، لكنو قاؿ: فذحبوه كما تذبح الشاة. ألف العرب ال  ذحبوه.
، فضال  أف تكوف من أخالؽ اإلسالـ، فضال  أف تكوف من اؼبعاين اللغوية ؽبذه                    ً     ً                           ً                              تعرؼ ىذه الذحبة أصال 

ً         الكلمة، فإذا قيل: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم أشار إىل عنقو. نقوؿ أيض ا: ىذا أ ً                     يض ا ليس فيو داللة، فأف                                                                   
السيف كثَت ما يقطع العنق يف القتاؿ. والدليل الواضح على ذلك أف كل الذين أشار إليهم النيب صلى اهلل 
، ومل يذبح واحد منهم كما تذبح الشياه، فهذا رد لغوي وشرعي                                       ً                                                        عليو وسلم وقاؿ ؽبم ىذا الكالـ قتلوا قتال 

ً       ً                                        ا ىذا النص فهم ا عامي ا، فعلـو اللغة من العلـو اؼبهمة اليت تضبط وتارىبي، والذي يهمنا من ذلك أاهم فهمو               
، وال نطيل يف ىذه اؼبسألة  ألاها طويلة، وأنتم ما                 ً       ً                                                                      للمسلم دينو قديب ا وحديث ا، وعلى ـبتلف الصعد والعلـو

 جئتم إال ؼبعرفتكم أنبية ىذا األمر.
 : أمران مهمان في دراسة النحو

قية العلـو فيو وفيو، فقد يصعب على بعض الناس، وقد يسهل وعلم النحو علم شريف، وىو كب
، لكن الذي أريد أف أنبو عليو ىنا أمراف:  على بعض الناس كبقية العلـو

األوؿ: أف ؾبمل العلم دوف تفاصيلو سهل. وتستطيع أف تدركو يف أسبوع أو أسبوعُت لو تفرغت 
           ً                          ولكن ذبد كثَت ا من الشباب ومن الطالب ومن  لو، النتهيت من ىذه اؼبشكلة وفهمت النحو وانتهى األمر،

                                                                              ً              الناس يبقى سنوات وىو يعاين من مشكلة معينة كعدـ فهمو للنحو، ومع ذلك مل يتفرغ أسبوع ا ويتوفر على 
                                                                                          ً  ىذا العلم لتنتهي ىذه اؼبشكلة، ولو فعل لفهم النحو وانتهى األمر، أي فقط فهم ؾبمل النحو ليس صعب ا.
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أسباب صعوبة ىذا العلم على بعض الناس أاهم مل يتعلموه ومل يدرسوه  األمر الثاين: أف من أىم
بطريقة صحيحة. وإمبا درسوه بطريقة خاطئة أو على الربكة، أو دراسة مدارس، ففي اؼبدارس يأخذ اليـو 
حصة، ويف آخر األسبوع حصة، مث األسبوع الذي بعده يأخذ حصة، وىكذا، فيتقطع العلم، فال يستطيع أف 

 لك علم النحو.يفهم بذ
 الطريقة الصحيحة لدراسة النحو:

، فإذا فهمنا ىذه اؼبيزة استطعنا أف نعرؼ الطريقة  وعلم النحو يتميز بأمر عن كثَت من العلـو
                                                                                    ً       الصحيحة لتعلمو، النحو ميزتو أنو علم متماسك من أولو إىل آخره، أي ما تستطيع أف تدرس شيئ ا وتدع 

ٍ               ٌ  شيئ ا آخر لوقت  آخر، العلم شيء   ٍ                                   واحد، ال بد أف تدرسو يف وقت  واحد، وبطريقة متتابعة متسلسلة حىت    ً                                  
، فالفقو مثال  يبكن أف تدرس ىذه السنة باب الصالة، والسنة التالية تدرس باب                                   ً                                                          تنتهُت خبالؼ أكثر العلـو

ك حىت                                           ً                      ً                    الزكاة، وردبا ال تدرس باب اغبج، وردبا تكوف قوي ا يف العبادات وتكوف ضعيف ا يف اؼبعامالت، وذبد ذل
                                   ً                   ً                    ً               يف العلماء وطلبة العلم، ذبد بعضهم ضعيف ا يف الزكاة، أو ضعيف ا يف اؼبعامالت، أو ضعيف ا يف بعض أبواب 
ا أو طالب 

 
          الفقو، وقوي ا يف أبواب أخرى يف الفقو، لكن يف النحو ما يوجد ىذا األمر، ما يبكن أف ذبد عاؼب
ً
                                                                      ً           

الفعلية، ما يبكن، ال بد أف تفهم النحو كلو، أو ال تفهم        ً     ً                  ً           علم قوي ا مثال  يف اعبملة االظبية ضعيف ا يف اعبملة 
ٍ                 النحو، فإذا علمت ذلك فاعلم أف الطريقة الصحيحة لدراسة النحو ىي أف تدرسو يف وقت  قليل متتابع حىت                                                                             
تنتهي منو، حبيث تستطيع أف تصل بعضو ببعض حىت ينتهي، ىو ىكذا، إذا درست الباب األوؿ فاعلم أف 

األوؿ، وإذا درس األوؿ والثاين فاعلم أف الثالث منبٍت على األوؿ والثاين، وىكذا حىت الثاين منبٍت على 
ينتهي النحو، إذا مل تفهم الباب األوؿ معٌت ذلك أنك لن تفهم أو ستضعف يف الباب الثاين  ألف الثاين 

ً                       معتمد على األوؿ، لو فهمت الباب األوؿ ودرستو، وفهمتو جيد ا مث بقيت شهر أو سنة، مث أردت أف تدرس                                                      
الباب الثاين، ال بد أف تعود إىل األوؿ، مث مباشرة تدرس الباب الثاين، وىكذا، فلهذا أفضل طريقة لدراسة 
                    ً                                                                         النحو ىي أف تأخذ متن ا من اؼبتوف الصغَتة يف النحو، أما اآلجرومية وىي مشهورة، وإف شئت النحو الصغَت، 

أو النحو الصغَت قرابة عشرين صفحة خبط كبَت وواضح، اؼبنت الصغَت يف صفحات قليلة، يعٍت اآلجرومية 
فاػبطوة األوىل: أف تقرأ ىذا اؼبنت عدة مرات، حبيث تستظهر األبواب وتعرؼ تتابعها وتسلسلها، تقرأه طبس 
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                                       ً                                                 مرات، سبع مرات، عشر مرات، أي تستطيع مثال  يف عصرية أف تقرأه طبس مرات، يف يـو تقرأه عشر مرات، 
  تنتهي منها يف يـو واحد.ىذه اػبطوة األوىل

ً                                                   اػبطوة الثانية: أف تتخذ شرح ا واحد ا ؽبذا اؼبنت الذي اخًتتو وال تغَته. ما تغَته حىت تنتهي من        ً                          
                                                 ً                                      مرحلة الفهم، تبقى على ىذا الشرح، فالنحو الصغَت مثال  اآلف، وسوؼ نشرحو، والواحد منكم يبكن أف 

مباشرة يف النت، تأخذ نسخة من ىذا الشرح، فتستمع وبصل على نسخة من ىذا الشرح، واإلخوة سينزلونو 
، الشرح كما تروف يف ثالثة ؾبالس، تستمع إليو لو يف السيارة، لو من غَت من  ً       ً                                                                   إىل الشرح استماع ا متصال                
انتباه كامل، اؼبطلوب أف سبر ىذا الشرح كلو على ذىنك، أف تروض ذىنك وأف تعوده ىذا الشرح وىذا 

كن أف تستمع إليو يف ثالثة أياـ أو أربعة أياـ أو طبسة أياـ، فإذا انتهيت من الكالـ وىذه اؼبسائل، يب
االستماع يبكن أف تنتظر عدة أياـ أو تنتقل مباشرة إىل اػبطوة الثالثة وىي أف تستمع إىل ىذا الشرح نفسو، 

ً                                                                       ً وليس شرح ا آخر مرة أخرى دبثل ىذه الطريقة، أف تستمع إليو بصورة متصلة متتابعة، أيض   ا يف أياـ قليلة، مث        
تًتكو، مث تستمع إليو مرة ثالثة، وكل طالب وقدرتو وذكائو وربصيلو السابق ؽبذا العلم، فبعضهم قد وبتاج إىل 
طبس مرات، وبعضهم عشر مرات، وبعضهم أقل من ذلك، وبعضهم أكثر من ذلك، اؼبهم أنك ال تتجاوز 

رحلة الفهم، مرحلة الفهم النحو واحد يف اآلجرومية، يف                                              ىذه اػبطوة، كررىا، كررىا، كررىا حىت تنتهي  من م
النحو الصغَت، يف صبيع كتب النحو، والنحو واحد، أنت ال تريد اآلف معرفة اػبالفات واؼبسائل والتوسع 
وقوؿ فالف والًتجيح واألدلة، أنت تريد أف تفهم النحو، فلهذا ابق يف منت واحد، وشرح من شروحو، ال 

، ىذه الطريقة تفيدؾ، وىي طريقة تربوية  ألف ذىن اإلنساف ال يستطيع أف يفهم من اؼبرة تتجاوزه حىت تفهم
األوىل، ىذه طبيعة عقل اإلنساف، عندما ترد عليو األمور العلمية اليت ربتاج إىل تأمل وتفهم وتشرب 

قاس عليهم، لكن عامة للمعلومات فذىن اإلنساف ما يستطيع أف يفهمها يف اؼبرة األوىل إال النوابغ الذين ال ي
الناس وعامة طلبة العلم ردبا يفهم من االستماع األوؿ ثالثُت إىل أربعُت يف اؼبائة، أو إىل طبسُت يف اؼبائة إذا  
       ً                                                                                 كاف ذكي ا، فهذا أمر طبعي، ال يضيق صدر اإلنساف من أجلو  ألف العقل عندما يستمع إىل اؼبسألة األوىل 

               ً      ً                                              سألة وتشرهبا شيئ ا فشيئ ا، مث زبزينها يف الذاكرة وتثبيتها، فما ينتهي من  وشرحها سينشغل العقل بفتهم ىذه اؼب
كل ذلك ويعود بكامل قوتو إال وقد ذباوز الشيخ مسألتُت أو ثالث مسائل، ىكذا العقل وطبيعتو، فتعود مع 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

اؼبرة الثانية الشيخ وىو يف اؼبسألة الرابعة أو اػبامسة، ففاتك بعض اؼبسائل وأنت ال تشعر، فإذا استمعت يف 
وجئت إىل اؼبسألة األوىل اليت فهمتها وخزنتها سينتقل العقل مباشرة إىل اؼبسألة الثانية، فيعمل هبا ما عمل يف 
اؼبسألة األوىل، فسيتجاوز الثالثة والرابعة واػبامسة، فإذا استمعت للمرة الثالثة سينتقل العقل مباشرة من األوىل 

             ً                                            يفهم مسألتُت مع ا، قد يفهم ثالث، فلهذا أقوؿ: قد ربتاج إىل ثالث  للثالثة، وىكذا، بعض الطالب قد
استماعات، طبس استماعات، عشر استماعات. بعضهم استمع إىل عشرين مرة هبذه الطريقة، لكن ضبط 
ً     ً                                النحو بعد ذلك، وانتهى من مشكلة اظبها النحو، فهم النحو فهم ا تام ا، بقي  عليو بعد ذلك أف يتوسع،                                                         

 وسع أمرىا واسع.ومسألة الت
                                                                                    فلهذا: قد ذبد يف االستماع الثاين أو االستماع الثالث أشياء تقوؿ: سبحاف اهلل، ما مرت علي  من 
قبل، كيف فاتتٍت؟!. نعم، ألف عقلك ما كاف بكامل قوتو وطاقتو عندما كنت يف اؼبرة األوىل أو االستماع 

اسة النحو بطريقة صحيحة، فإذا رأيت أنك تفهمت يف در  -إف شاء اهلل تعاىل–الثاين، فهذه الطريقة تفيدؾ 
ً                                                                               النحو تفهم ا ال بأس بو، كبتاج جلسة أخَتة ومعك الكتاب وتعلق، وتكتب بعض اؼبعلومات اؼبهمة، وتوقف           
التسجيل، وتتأكد من الكتابة، وىكذا استماع ختامي، حبيث تتأكد من الفهم، فإذا انتهيت من ذلك يبكن 

تتأمل يف نفسك، ىل تعرؼ ماذا سيقوؿ الشيخ يف اؼبسألة قبل أف يتكلم؟  أف تعود الستماع أخَت حبيث
سيعرؼ الفاعل، تقوؿ: أعرؼ الفاعل كذا وكذا. مث يقولو الشيخ صحيح كما يف ذىنك، كما فهمتو من 
                    ً                                                                     قبل، سيذكر مسألة مثال  أي مسألة من اؼبسائل مباشرة يف ذىنك ستديرىا قبل أف يقوؽبا الشيخ، فيقوؽبا 

لى الفهم الذي فهمتو أنت وقلتو، فإذا انتهى الشرح وأنت هبذه الطريقة، معٌت ذلك أنك انتهيت الشيخ ع
ً      ً                                   ً               واغبمد من مرحلة الفهم، وصرت سيبويه ا صغَت ا، وانفتح الباب لك، وصار الطريق الحب ا، يبكن أف تدخل                                  

ونستفيد بإذف اهلل بقوة فيما شئت من كتب النحو اؼبتوسطة، فنأخذ العلم بطريقتو الصحيحة لكي نفهم 
 تعاىل.

ً                          وسبقت الكالـ على طريقة دراسة النحو  ألف ىذا السؤاؿ يتكرر دائم ا يف كل درس، فأبدأ بو لكي                                                            
 أروبكم وأرتاح، نشرع اآلف ونبدأ بعوف ا هلل عز وجل بقراءة ىذا اؼبنت وشرحو.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

الكتاب يف ىذا  تنبيو: يف ىذا الكتاب كما تروف يف أولو أنو مسودة، ليست للنشر، خاصة بشرح
ا أف أمرىا على  ً                اؼبسجد  ألف الكتاب إىل اآلف مل ينشر نشر ا اهائي ا، فجرت عاديت يف كتيب وىي قليلة جد                                ً      ً                                  
بعض الزمالء والطالب  لكي أستفيد من ملحوظاهتم قبل أف أطبعو طباعة اهائية، ومن ذلك ىذا اؼبنت، منت 

ً       النحو الصغَت، وكذلك شرحو، ويل منت آخر أيض ا باسم الصرؼ الصغَت وشرحو، فلهذا آمل منكم من                                        
                                                                                 ُ      كانت عنده ملحوظة سواء يف األسلوب، أو تغيَت كلمة، أو زيادة، أو كبو ذلك فَتاىا أنسب ؼبن أ لف ؽبم 
ً         الكتاب وىم اؼببتدئوف يف النحو، سواء يف اؼبنت أو يف الشرح، فلهذا آمل منكم أف تقرؤوا الشرح أيض ا، فإذا                                                                                       

 ألستفيد منكم قبل أف أطبع الكتاب. -إف شاء اهلل–ا، مث أخذىا منكم وجدمت أي ملحوظة سجلوى
 *** اؼبنت ***

أن النحو يدرس أحكام الكلمة وأحكام  -وفقني اهلل وإياك–بسم اهلل الرحمن الرحيم، اعلم 
الكالم، فيدرس في الكلمة: أنواع الكلمة، وانقسام االسم إلى نكرة ومعرفة، وانقسام الكلمة إلى 

بني، ويدرس في الكالم الجملة الفعلية والجملة االسمية ومكمالت الجملتين من منصوبات معرب وم
 ومجرورات وتوابع، وإعراب الفعل المضارع رفًعا ونصًبا وجزًما.
 *** الشرح ***

 بُت اؼبصنف يف ىذه اؼبقدمة موضوعا النحو، وكيفية ترتيبو، إذف بُت شيئُت:
ء الذي يدرسو النحو، فموضوع العلم، العلم أي الشيء أي الشيالشيء األوؿ: موضوع النحو. 

الذي يدرسو ويبحث فيو ىذا العلم، فالتفسَت موضوعو كالـ اهلل، والنحو موضوعو أنو يدرس أحكاـ الكلمة 
 وأحكاـ الكالـ.

إذف: فالنحو ال يدرس السيارات وال العقارات، وإمبا يدرس الكلمة والكالـ، فلهذا ال عالقة للنحو 
ت، ذوات اؼبتكلمُت، اؼبخاطبُت، ذوات الناس، ذوات اؼبسميات، النحو ال عالقة لو هبا، وإمبا عالقتو بالذوا

ً              ً   بالكلمة والكالـ، كيف نضبط الكلمة ضبط ا صحيح ا، وكيف نضبط الكالـ ضبط ا صحيح ا سواء كاف نطق ا       ً                       ً      ً                                   
: عندما نصل للفاعل سنق وؿ يف تعريفو ىو االسم                                               ً                      أـ كاف كتابة؟ فلهذا ستجدوه يف كل التعريفات، مثال 
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الذي أسند إليو فعل قبلو، وال نقوؿ: إف الفاعل ىو من فعل الفعل. الفاعل من فعل الفعل ىذا يف اللغة أو 
عند اؼبناطقة، أما يف النحو فال، فالفاعل يف النحو اسم أسند إليو فعل قبلو، أو اسم يدؿ على من فعل 

 الفعل.
ٌ   مثاؿ: جاء ؿبمد .               
ىذا االسم ؿبمد، اؼبيم واغباء واؼبيم والداؿ، ؿبمد تدؿ على ىذه الذات اليت ففاعل الفعل جاء 

 فعلت اجمليء، فالفاعل اسم يدؿ على من فعل الفعل.
ا أو ؿبمد ؟. فنقوؿ: دبا أنو  ٍ                  وىذا الكلمة )ؿبمد(، نريد أف نعرؼ ضبطها، تقوؿ: ؿبمد  أو ؿبمد          ً        ٌ                                                

ٌ                                فاعل تكوف ؿبمد . نتعامل مع ىذا االسم وال عالقة لن  ا بالذوات.            
مثاؿ: نصر اهلل اؼبسلمُت. الفاعل: اهلل، أي ىذا االسم الذي يدؿ على معبودنا جل جاللو، ىذا 

 االسم ىو الفاعل.
مثاؿ: أحب اهلل. اؼبفعوؿ بو: اهلل، أي ىذا االسم مفعوؿ بو، ومعناه اسم يدؿ على من وقع الفعل 

السم الذي يدؿ على ىذا اؼبعبود الذي وقع اغبب عليهن واغبب إمبا وقع على اؼبعبود سبحانو وتعاىل، ما ا
 عليو؟ ىذا االسم اهلل.

 فنحن نتعامل مع الكالـ والكلمات، ال نتعامل مع الذوات، فهذا ما يتعلق دبوضوع النحو. 
 إذف: فالنحو يدرس شيئُت: الكلمة والكالـ.

علـو كلها، قبل أف تدرس الشيء الثاين: كيفية ترتيبو. أي كيفية ترتيب النحو، وىذا أمر مهم يف ال
العلم ال تدخل مباشرة يف تفاصيلو، وإمبا اعرؼ كيف رتب ىذا العلم، وؼباذا رتب هبذه الطريقة؟ ىذا الباب 
قبل ىذا الباب، ؾبموعة ىذه األحكاـ قبل ؾبموعة ىذه األحكاـ، الفقو لو طريقة يف الًتتيب، أصوؿ الفقو 

ريقة يف الًتتيب، تعرؼ ىذه الطريقة واػبطوط الرئيسة يف العلم ؽبا طريقة يف الًتتيب، مصطلح اغبديث لو ط
قبل أف تبدأ بدراسة ىذا العلم، ىذا فبا يفيدؾ يف ترتيب العلم يف ذىنك، ووضع ـبطط مشجر، شجرة 
تكوف واضحة األغصاف يف ذىنك، حبيث إذا أخذت أي معلومة تعرؼ أين تضعها، اؼبعلومة الفالنية مكااها 

الفالنية ىنا، مهما كثرت اؼبعلومات تستطيع أف تعيدىا وأف ترتبها بطريقة صحيحة، وال تكن  ىنا، واؼبعلومة 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                 ً                                                        كإنساف معو كيس كبَت، وكلما أخذ شيئ ا رماه يف ىذا الكيس، حىت امتأل ىذا الكيس، فإذا قلت: اخرج يل 
ويقلب حىت من كيسك ىذا الشيء الفالين. ىو يعلم أنو مر بو، ورماه يف ىذا الكيس، لكن سيبحث، 

يتعب، ويقوؿ: ليس عندي، ليس يف الكيس ىذا الشيء. ىو يعلم أنو مر بو من قبل ورماه، وىكذا الطالب 
الذي شرح لو الفاعل عشرين مرة يف االبتدائي ويف اؼبتوسط ويف الثانوي ويف اعبامعة ويف اؼبساجد، ويقوؿ: ما 

ماعة مث تقوؿ: ما فهمت. ما معقوؿ، لكن يف أفهم. كل ما أخذتو يف االبتدائي واؼبتوسط والثانوي واعب
أسباب، من أىم األسباب أنك ما رتبت ىذه العلـو يف ذىنك، اؼبعلومات فوؽ بعضها حىت قتل بعضها 
ً                                                                        بعض ا وأخفى بعضها بعض ا، ما تستطيع أف تصل للمعلومة بصورة ليست مرتبة، لكن لو عرفت ترتيب النحو                   ً   

اها، تريد أف تراجع اؼبعلومة الفالنية مباشرة تذىب إىل الغصن بطريقة صحيحة مث كل معلومة تضعها مكا
 الفالين وتبحث فيو، ما تبحث يف كل الشجرة.

فهذا: ال بد أف نعرؼ كيف رتب النحويوف النحو، النحويوف رتبوا النحو حبسب موضوع النحو، 
ة  ألاها اعبزء الصغَت، الكلمة          ً                     ً                                       بدأوا أوال  بأحكاـ الكلمة، وثاني ا ذكروا أحكاـ الكالـ، بدأوا بأحكاـ الكلم

اؼبفردة، الكلمة وحدىا، سواء كانت وحدىا قبل أف تكوف يف اعبملة أو كانت يف صبلة، إذا نظرنا إليها على 
أاها كلمة مفردة وحدىا، ومل ننظر إىل صبلتها، ننظر إليها وحدىا، ؿبمد، مسجد، ذىب، ذىاب، ذاىب، 

ا وىي كلمة، حىت ولو مل تكن يف صبلة، فكلمة باب ؽبا أحكاـ، قد، عن، يف، ؽبا أحكاـ تكتسبها وتثبت ؽب
، نكرة، ىذه أحكاـ، ىل تقوؿ: ما أعرؼ، ال بد أف تكوف يف  ، باب ا، باب  ٍ                                                     فمثال  ىي اسم، مثال  معرب، باب       ً      ٌ          ً            ً    
صبلة لكي أعرؼ ىي اسم وال فعل وال حرؼ؟. ىي اسم ما ربتاج إىل صبلة، نكرة أو معرفة؟ تقوؿ: ال بد 

لكي أعرؼ أاها نكرة أو معرفة؟. ال، ما ربتاج إىل صبلة، نسميها أحكاـ إفرادية، أي أحكاـ من صبلة 
تكتسبها الكلمة وتستحقها الكلمة بصفتها مفردة، حىت لو دخلت يف صبلة، ىذه أحكاـ ثابتة ؽبا ما تتغَت، 

 ىذه أحكم ثابتة للكلمة على كل حاؿ.
 لكلمة بصفتها مفردة؟.س: ما ىذه األحكاـ اإلفرادية اليت تستحقها ا



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٔ
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جػ: يقوؿ: فيدرس الكلمة، أنواع الكلمة، وانقساـ الكلمة إىل نكرة ومعرفة، وانقساـ الكلمة إىل 
: إما اسم -ستأيت-معرب ومبٍت. ىذه ىي األحكاـ اإلفرادية، أي أحكاـ الكلمة، الكلمة ؽبا ثالثة أنواع 

 ل أو حرؼ.وإما فعل وإما حرؼ، فكل كلمة ال بد أف تكوف اسم أو فع
 فاألظباء كلها إما معرفة وإما نكرة، وىذا اغبكم الثاين. قولو: وانقسام االسم إلى نكرة ومعرفة:

أي كلمة إما أف تكوف معربة وإما أف تكوف مبنية، وىذا  قولو: وانقسام الكلمة إلى معرب ومبني:
 اغبكم الثالث.

 الكلمة بصفتها مفردة ىي ثالثة أحكاـ: إذف: فأحكاـ الكلمة، أي األحكاـ اإلفرادية اليت تكتسبها
 األوؿ: أنواع الكلمة. أي انقسامها إىل اسم وفعل وحرؼ.

 الثاين: انقساـ االسم إىل نكرة ومعرفة.
 الثالث: انقساـ الكلمة إىل معرب ومبٍت.

                                                                             ً      وأما أحكاـ الكالـ أي الكلمة اليت درسناىا كلمة كلمة، إذا ألفت بينها ستكوف لنا كالم ا أي 
.  ً صبال   ٍ  ، ىذه اعبمل إما أف تبدأ باسم                             

 مثاؿ: اؼبسجد واسع، اهلل رحيم، العلم نافع.
 فنسميها صبلة اظبية.
 وإما أف تبدأ بفعل.

 مثاؿ: رحم اهلل اؼبسلموف، انفتح الباب، ذىب زيد.
 فنسميها صبلة فعلية.

 بفعل.إذف: فاعبمل اليت ىي كالـ إما صبلة اظبية إف بدأت باسم، أو صبلة فعلية إف بدأت 
والكلمة اليت درسناىا من قبل وأحكامها اإلفرادية أحكاـ ثابتة ؽبا، ىذه الكلمة إذا أخذهتا ووضعتها 
يف صبلة اظبية أو فعلية يستجد ؽبا أحكاـ جديدة مل تكن ؽبا عندما كانت مفردة، نسميها األحكاـ الًتكيبية، 

، فكلمة باب، قلنا: اسم ونكرة ومعرب. أي أحكاـ اكتسبتها الكلمة عندما دخلت يف تركيب، أي يف صبلة
عن أحكاـ تعريفها ما كبتاج إىل صبلة، لكن ىل ىي مفعوؿ بو أو فاعل أو خرب؟ ما ندري، فهذه أحكاـ 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

تركيبية ربتاج إىل صبلة، ما تكتسبها الكلمة حىت تدخل يف صبلة، وإذا دخلت يف جلمة جدت ؽبا ىذه 
 األحكاـ الًتكيبية، قد تكوف مبتدأ.

 الباب كبَت. مثاؿ:
            ً  وقد تكوف خرب ا.
. ٌ  مثاؿ: ىذا باب               
.               ً وقد تكوف فاعال 

. ُ  مثاؿ: انفتح الباب                   
               ً    وقد تكوف مفعوال  بو.
. َ  مثاؿ: فتحت الباب                  

وىكذا، فهذه أحكاـ تركيبية، واؼبقصود هبا األحكاـ اليت تكتسبها الكلمة عندما تدخل يف تركيب 
                                         ً      ً      كثر النحو، وألاها كثَتة رتبها النحويوف ترتيب ا معين ا على ، وىذه األحكاـ الًتكيبية كثَتة، وىي أ-يف صبلة–

 الًتتيب الذي ذكره اؼبصنف.
قولو: ويدرس في الكالم الجملة الفعلية والجملة االسمية ومكمالت الجملتين من منصوبات 

 إذف بدأوا باعبملة الفعلية، درسوا ومجرورات وتوابع، وإعراب الفعل المضارع رفًعا ونصًبا وجزًما:
األحكاـ النحوية اػباصة باعبملة الفعلية، وىي كما سيأيت: الفاعل ونائب الفاعل، مث انتقلوا للجملة االظبية 
من باب الًتتيب والتنظيم، فدرسوا األحكاـ النحوية اػباصة باعبملة االظبية، وىي اؼببتدأ واػبرب، ونواسخ 

اهتا، مث يدرسوف مكمالت اعبملتُت، فاعبلمة االظبية                                                    االبتداء، وىي كاف وأخواهتا، وإف  وأخواهتا، وظننت وأخو 
كاف أو إف –أو الفعلية ؽبا أركاف، فالعلية فعل وفاعل، أو فعل ونائب فاعل، واالظبية مبتدأ وخرب، أو ناسخ 

                     ً                                                             ، مع ما كاف متبدأ وخرب ا، أي االسم الناسخ وخرب الناسخ، لكن قد وبتاج العريب إىل أف يزيد يف -أو ظننت
ٌ                                                ذلك، فقد يقوؿ يف اعبملة الفعلية: جاء ؿبمد . فاعل وفاعل، فاكتملت اعبملة الفعلية، وقد وبتاج اعبملة غَت                                       

. أو يبُت سبب اجمليء، ؼباذا جاء؟ فيقوؿ: جاء ؿبمد  طلب ا  ٌ     ً  إىل أف يبُت زماف اجمليء، فيقوؿ: جاء ؿبمد  ليال                                            ً     ٌ                                   
ٌ      ً  للعلم. أو يبُت حالة ؿبمد وقت اجمليء، فيقوؿ: جاء ؿبمد  راكب ا. وىكذا ىناؾ أشياء قد وبتاج العريب إىل أف                                                



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                                                  يضيفها على اعبملة بعد اكتماؿ أركااها  ليبُت قيد ا يف اعبملة، إما زماف الفعل، أو مكاف الفعل، أو سبب                                             
 ، أو كبو ذلك.-أي ىيئة–الفعل، أو حاؿ 

نسميها  وىذه األشياء اليت تأيت بعد اكتماؿ اعبملة، أي بعد اؼببتدأ واػبرب والفعل والفاعل،
                  ً                                                               مكمالت اعبملتُت، وقديب ا كاف العلماء يسموف أركاف اعبملة العمد، ويبسوف اؼبكمالت الفضالت، أي 

 اصطالحات، فمعٌت العمدة أنو ركن، والفضلة أي مكمل.
 س: ما ىذه اؼبكمالت اليت يكمل هبا العريب اعبملة االظبية أو الفعلية؟.

 ن منصوبات وؾبرورات وتوابع. جػ: حصرىا اؼبصنف فقاؿ: مكمالت اعبملتُت م
ىي اؼبفاعيل اػبمسة، واؼبفعوؿ بو، وفيو، ولو، معو، واؼبطلق، مث اغباؿ،  وقولو: من منصوبات:

 والتمييز، واؼبستثٌت، واؼبنادى، وستأيت بالتفصيل.
 ىي االسم اجملرور حبرؼ اعبر، واالسم اؼبضاؼ إليو.وقولو: ومجرورات: 

 النعت، واؼبعطوؼ، والتوكيد، والبدؿ. :التوابع أربعةوقولو: وتوابع: 
أي مىت يكوف الفعل اؼبضارع حكمو الرفع؟ وقولو: وإعراب الفعل المضارع رفًعا ونصًبا وجزًما: 

؟.  ومىت يكوف حكمو النصب، ومىت يكوف حكمو اعبـز
ة،                                                    ً                             فهذا ترتيب النحو يف كل كتب النحو، وبعضهم قد يقدـ مثال  اعبملة االظبية على اعبملة الفعلي

 وبعضهم قد يقدـ بعض النواصب على بعض، قد ىبتلفوف يف الًتتيب، لكن ىذا ىو النحو.
ٍ                                  إذف: سندرس أحكاـ الكلمة، أي انقساـ الكلمة إىل اسم  وفعل وحرؼ، وانقساـ االسم إىل نكرة                                                 

وؿ ومعرفة، وانقساـ الكلمة إىل معرب ومبٍت، نسميها األحكاـ اإلفرادية، أو أحكاـ الكلمة، نسميها أص
النحو، فهذه أصوؿ النحو اليت ال بد من إتقااها كلها، اػبطأ فيها مشكلة كبَتة  ألف كل أحكاـ القادـ وىي  

 كثَتة ربتاج إىل ىذه األصوؿ القليلة، وىي ثالثة كما رأيتم.
أما أحكاـ الكالـ فهي كثَتة رتبناىا على أحكاـ اعبملة الفعلية، الفعل ونائب الفاعل، وأحكاـ 

ظبية اؼببتدأ واػبرب ونواسخ االبتداء، كاف وأخواهتا، وإف وأخواهتا، وظننت وأخواهتا، مث مكمالت اعبملة اال



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

اعبملتُت، وىي منصوبات، وىي تسعة: اؼبفاعيل اػبمسة: اؼبفعوؿ بو، وفيو، ولو، ومعو، واؼبطلق، واغباؿ، 
، واالسم اجملرور باإلضافة، وتوابع، والتمييز، واؼبستثٌت، واؼبنادى، وؾبرورات، وىي االسم اجملرور حبرؼ اعبر

                                                                                          ً  وىي أربعة: النعت، واؼبعطوؼ، والتوكيد، والبدؿ، مث لبتم النحو بالكالـ على إعراب الفعل اؼبضارع رفع ا 
     ً     ً   ونصب ا وجزم ا.

فهذا ترتيب النحو، انتهينا من النحو قبل أف نبدأ بو، فإف قاؿ طالب منتبو، أو طالبة منتبهة: 
على إعراب الفعل اؼبضارع، فأين الكالـ على إعراب الفعل اؼباضي، وفعل األمر؟!.  ىبتموف النحو بالكالـ

عندما نتكلم على انقساـ الكلمة إىل معرب ومبٍت، ونعرؼ أف األحكاـ  -إف شاء اهلل-نقوؿ: سنفهم ذلك 
الكالـ وىي  اإلعرابية الرفع والنصب واعبر واعبـز إمبا تدخل على شيئُت: االسم واؼبضارع، فلهذا كل أحكاـ

وباؼبضارع، نعرؼ االسم مىت يكوف حكمو الرفع أو النصب  -وىذا األكثر–أغلب النحو ىي خاصة باالسم 
؟ واؼباضي واألمر واغبروؼ، ىذه الثالثة أمرىا  أو اعبر، واؼبضارع مىت يكوف حكمو الرفع أو النصب أو اعبـز

. فلهذا ينتهي كالـ النحويُت عليها ثالثة  ألاها ليس ؽبا أحكاـ إعرابية، ال رفع، وال نصب، و  ال جر، وال جـز
 باالنتهاء من الكالـ على اؼبعرب واؼببٍت.

 *** اؼبنت ***
أن الكلمة ثالثة أنواع: اسم، وفعل،  -رحمني اهلل وإياك–أحكام الكلمة: أنواع الكلمة: اعلم 

مسجٌد،  و: اهلل، ومحمٌد،وحرف، فاالسم كل كلمة تقبل التنوين، أو أل، أو النداء، أو حرف جر، مثال
وساجٌد، وسجوٌد، وأّف، وكاف الخطاب، والفعل ثالثة أقسام: ماٍض، ومضارع، وأمر، فالفعل الماضي  
كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة، مثالو: سجد، والفعل المضارع كل كلمة تقبل لم مثالو: أسجد، 

خاطبة مع الداللة على الطلب، مثالو: ونسجد، ويسجد، وتسجد، وفعل األمر: كل كلمة تقبل ياء الم
 اسجد، والحرف كل كلمة ال تقبل شيًئا مما سبق، مثالو: ىل، ولم، ومن، والم األمر.

 *** الشرح ***
 نبدأ بأحكاـ الكلمة، أي األحكاـ اإلفرادية للكلمة:



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ  اغبكم األوؿ: أنواع الكلمة. إذا قيل: أنواع الكلمة. فاؼبراد بذلك انقسامها إىل اسم   ٍ        وفعل  وحرؼ،                                                                               
ٌ  ىذا الفرش األوؿ يف النحو، نسميو الضرورة األوىل يف النحو، وىي معرفة نوع الكلمة، ىل ىي اسم  أـ فعل          ٌ                                                                                   
أـ حرؼ؟ وإذا قلنا: ضرورة. فمعٌت ذلك أنو أمر ال بد منو يف كل عملية كبوية، ولو مل يطلب منك، قبل أي 

أف يقـو ذىنك هبذه الضرورة، أف ربدد نوع الكلمة، إعراب، قبل أي حكم كبوي، قبل أي أسئلة كبوية ال بد 
ىل ىي اسم؟ تذىب إىل قسم األظباء، فعل، تذىب إىل قسم األفعاؿ، حرؼ، تذىب إىل قسم اغبروؼ، 
كل قسم لو أحكامو، وطريقة إعرابو، ومصطلحاتو، وال بد أف تبُت النوع ضرورة يف بداية كل مسألة كبوية، 

وحرؼ كما أاها ضرورة فهي سهلة يف أغلب الكلمات، لكنها قد تصعب  وانقساـ الكلمة إىل اسم وفعل
 على بعض الناس يف بعض الكلمات، فأكثر الكلمات أمرىا واضح.

 مثاؿ: كتاب، أرض، ظباء، سيارة، قلم، ؿبمد.
 فهذه األظباء.

 مثاؿ: ذىب، يذىب، اذىب.
 فهذه أفعاؿ.

 مثاؿ: يف، عن، مل، عن، لن، قد.
 فهذه حروؼ.

وراء ذلك بعض الكلمات اليت قد يلتبس أمرىا على الطالب، والتباس ىذا الشيء عند  لكن يبقى
الطالب سيشوش عليو كل النحو بعد ذلك، كيف سيعرب كلمة ىو ال يعرؼ نوعها؟! ىل ىي اسم أـ فعل 
                                                          ً                 ً     أـ حرؼ؟ ليس لو إال أف يفعل كما يفعل كثَت من الطالب أف وبفظ حفظ ا، وبفظ اإلعراب حفظ ا، مث 

و، إف أصاب فاغبمد هلل، وإف مل يصب فيشكو أمره، فال بد من معرفة النوع، وخاصة يف الكلمات يقول
 اؼبشكلة.

، جالس، راكب. ِ              مثاؿ: ماش           



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

: ؿبمد  جالس  يف اؼبسجد، أو ؿبمد  ماش  يف الشارع. لكي ال  ٍ                  ىل ىي اسم أـ فعل؟ لو قلنا مثال      ٌ                 ٌ      ٌ     ً                             
، لكنها من حيث -رائحة اغبدث–حة الفعل تلتبس عليك، ىذه اسم أـ فعل؟ ىي اسم مع أف فيها رائ

 النوع اسم، تعرهبا إعراب األظباء، حكمها حكم األظباء.
 مثاؿ: جلوس. 

 كذلك اسم.
 .َ  ْ ص و  مثاؿ: لو قلنا إلنساف مزعج: 

 كذلك اسم، وىي دبعٌت اسكت.
لو.                                    ً      ً                                      فإف قلت: أريد أف أضبط ىذه األمور ضبط ا علمي ا، أريد أف أدخل يف ىذه األمور باغبكم ودلي

فنقوؿ: التفريق بُت ىذه األشياء سهل، وقد ذكر اؼبصنف لك أسهل طريقة للتمييز  ألف التمييز بينها لو عدة 
طرؽ، أسهل ىذه الطرؽ التمييز بينها بالضابط، ضوابط لفظية تطبقها على الكلمة، فإذا انطبق على الكلمة 

ضوابط االسم وال ضوابط الفعل فهي ضوابط االسم فهي اسم، ضوابط الفعل فهي فعل، مل ينطبق عليها 
 حرؼ.

والدليل على أف : أن الكلمة ثالثة أنواع: اسم، وفعل، وحرف -رحمني اهلل وإياك–اعلم قولو: 
الكلمة منحصرة يف ىذه األقساـ الثالثة ىو استقراء كالـ العرب وتتبعو، ما يوجد بو أكثر من ثالثة أنواع 

 للكلمة.
أعطى اؼبنصف أربعة : أو أل، أو النداء، أو حرف جر ،تنوينفاالسم كل كلمة تقبل ال قولو:

       ً      ً  لو ضابط ا واحد ا –ضوابط كي سبيز االسم عن الفعل واغبرؼ، فإذا قبلت الكلمة ىذه الضوابط أو بعضها 
 فهي اسم: -منها

الضابط األوؿ: قبوؿ التنوين. إذا كانت الكلمة تقبل التنوين فهي اسم، والتنوين كما تعرفوف ىو 
 وز لو يف اإلمالء بالضمة الثانية والفتحة الثانية والكسرة الثانية.اؼبرم

 مثاؿ: باب.
، فهو اسم، فكل كلمة تقبل التنوين فهي اسم. ٍ                                          فهو يقبل التنوين: باب  أو باب ا، أو باب          ً        ٌ                      



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

. ، ماش  ، جالس  ، جلوس  ، غَت ، ضرب  ، ؿبمد ، بعض  ٍ  مثاؿ: سيارة ، أرض       ٌ       ٌ       ٌ      ٌ     ٌ      ٌ      ٌ      ٌ           
ً                                     ف عرفنا شيئ ا مهم ا، فإذا أردت أف تعرب كما سيأيت نقوؿ: كل كلمة تقبل التنوين فهي اسم، فاآل     ً           

                  ً                                                                       إذا كانت الكلمة اظب ا فإعراهبا ىكذا. فمن اآلف نعرؼ أاها اسم قبل أف نصل إىل اإلعراب، نقوؿ: ضرورة 
 سنحتاج إليها يف أشياء كثَتة.

ُ     َُ   ُ    ف ال  تػ ق ل ؽب  م آ أ ؼ   مثاؿ: }  َ   َ { [. }ٖٕ{ ]اإلسراء: َ  ، سنعرهبا إعراب األظباء، : عرفنا أاها اسمُ    أ ؼ 
 إعراهبا: مفعوؿ مطلق.

 فكل كلمة تقبل أؿ فهي اسم. وقولو: أول أل:
 مثاؿ: الباب، اؼبسجد، اعبالس، اعبلوس.

 فكلها أظباء  ألاها تقبل أؿ.
ٍ  أي الذي يقع عليو النداء، يكوف مناد . وقولو: أو النداء:                                   

 مثاؿ: يا ؿبمد، يا مرمي، يا جالس، يا ىذا.
ٌ   ىذه العالمة الرابعة، وىي قبوؿ حرؼ اعبر، فحرؼ اعبر ال يقبلو إال اسم    و حرف جر:وقولو: أ                                                             

 ألنو من خصائص االسم.
ٍ                                                          مثاؿ: سلمت على ؿبمد ، وعلى مرمي، وعلى ىذا، وعلى الذي جبوارؾ، وسلمت عليك، وسلمت                   

 عليو، وسلمت عليهم.
 ل حرؼ اعبر.كاؼ اػبطاب اسم مع أنو حرؼ واحد  ألنو قب قولو: وكاف الخطاب:

فهذه العالمات اؼبميزة اليت سبيز االسم عن أخويو الفعل واغبرؼ، فكل كلمة تقبل التنوين أو تقبل 
 أؿ أو النداء أو تقبل حرؼ اعبر فهي اسم.

يريد أف يقوؿ لك: إف انقساـ الفعل إىل  :مثالو: والفعل ثالثة أقسام: ماٍض، ومضارع، وأمر قولو:
ٍ                    ماض  ومضارع وأمر داخل يف ٍ                   الضرورة األوىل. ال بد من معرفة نوع الفعل، ىل ىو ماض  أو مضارع أو أمر؟                                                    

ً                                                           ألف ىذا سيًتب عليو أيض ا اإلعراب، فإعراب اؼباضي ىبتلف عن األمر ىبتلف عن اؼبضارع، وكذلك                     



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

األحكاـ النحوية زبتلف، فال بد من معرفة نوع الفعل، ال يكفي أف تعرؼ أنو فعل، بل ال بد أف تعرؼ ىل 
ٍ                                                            الفعل ماض  أـ مضارع أـ أمر، وؽبذا بُت عالمة فبيزة لكل نوع من أنواع الفعل. ىذا          

فالفعل اؼباضي كل كلمة تقبل تاء  :فالفعل الماضي كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة قولو:
 التأنيث الساكنة.

. ألنك مع اؼبؤنث تقوؿ: ىند سجدت. وكذلك  :مثالو: سجد قولو: ٍ                                      فسجد نقوؿ: فعل ماض                   
 ، ذىبت، وصلى صلت، وحج حجت، وانطلق انطلقت، واستخرج استخرجت.ذىب

فإذا قلت: ؿبمد يذىب، وىند تذىب. ىل ىذه الكلمة قبلت تاء التأنيث الساكنة؟ ال، قبلت تاء 
التأنيث اؼبتحركة، نقوؿ: تاء التأنيث الساكنة  ألف ىناؾ تاء التأنيث اؼبتحركة تدخل أوؿ اؼبضارع أو على 

 آخر االسم.
ٍ                  اؿ: كاف. نعرؼ أاها فعل يرفع اظبو وينصب خربه، إىل آخره، ىي فعل ماض   ألنك تقوؿ: ؿبمد  مث                                                             

 كاف، وىند كانت. 
إذف: كاف مثل دخل وخرج، فإذا عرفنا ذلك وصلنا إىل اإلعراب وقلنا: الفعل اؼباضي يعرب ىكذا، 

، وكذلك ظن وظنت، وليس وليست، فهذه كلها أف ٍ                                          تعرؼ دخل وخرج وكاف فعل ماض  عاؿ ماضية، وكذلك                          
ٍ          عسى وعست، فنقوؿ: زيد  عسى أف يزورنا، وىند عست أف تزورنا. إذف عسى: فعل ماض  مثل دخل                                                      ٌ                    
ٌ                                               وخرج، لكن إف ، ليست فعل، تقوؿ: ؿبمد  إنو كرمي، وىند  إاها كريبة. وال تلحق هبا تاء التأنيث الساكنة هبا،                ٌ                                  

، بل حرؼ كما سيأيت، ف ٍ                     فمعٌت ذلك أف إف  ليست فعل ماض                              ، ٍ   ػ )إف ( ما تعرب مثل كاف، فكاف: فعل ماض                                       
                                                                             مبٍت على الفتح، ال ؿبل لو من اإلعراب، أما إف  تعرهبا مثل اغبروؼ، مثل يف وقد وعن وال.

 ىذا ما يتعلق بالفعل اؼباضي.
فالفعل اؼبضارع عالمتو اليت سبيزه عن أخويو اؼباضي  :والفعل المضارع كل كلمة تقبل لم قولو:

ً                                                            ه أيض ا عن عميو االسم واغبرؼ قبوؿ مل، فكل كلمة تقبل مل فهي فعل مضارع.واألمر، وسبيز       
 مثاؿ: أجلس ومل أجلس، قبلس ومل قبلس، هبلس ومل هبلس، ذبلس ومل ذبلس.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

لكن ال نستطيع إخاؿ مل مع اؼباضي واألمر، فال نقوؿ: مل اجلس، مل جلس. فهذه ليست أفعاؿ 
 تقبل مل. مضارعة، فالفعل اؼبضارع ىو الكلمة اليت

ومل نفسها الذي بعدىا ىو الفعل اؼبضارع  ألف مل نفسها سيأيت أاها حرؼ، كما أف تاء التأنيث 
 الساكنة يف سجدت، حرؼ.

 ىذا ما يتعلق بالفعل اؼبضارع.
فالعالمة اليت سبيز فعل  :وفعل األمر: كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع الداللة على الطلب قولو:

كبة من شيئُت ال بد أف هبتمعا، أف تقبل تاء اؼبخاطبة، وأف تدؿ يف الوقت نفسو على األمر قبوؿ عالمة مر 
 الطلب، فتقوؿ للرجل: اجلس. ومع اػباطبة: اجلسي. 

إذف: اجلس يقبل ياء اؼبخاطبة عندما زباطب امرأة، ويدؿ على الطلب، فاجلس، أي تطلب منو 
 اعبلوس، فاجلس: فعل أمر.

 استخرج.مثاؿ: اسكن، اظبع، انطلق، 
 فكل ىذه أفعاؿ أمر.

وكذلك كن فعل أمر  ألنك تقوؿ للمخاطبة: كوين. فيقبل ياء اؼبخاطبة ويدؿ على الطلب، فكوين 
 يعرب مثل: اجلس واذىب، وكذلك ظن، فظٍت، فعل أمر.

 إذف: ففعل األمر عالمتو مركبة من شيئُت، أما العالمات السابقة كما رأيتم فكلها عالمات مفردة.
ِ                        نت  يا ىند تدرسُت باجتهاد. مثاؿ: أ   

 فتدرس: قبلت ياء اؼبخاطبة، ومع ذلك ليس فعل أمر  ألنو مل يدؿ على الطلب.
 مثاؿ: لتدرسي يا ىند.

تدرس: قبل ياء اؼبخاطبة، ولكن مل يدؿ على الطلب، فليس فعل أمر  ألنو وإف كاف يقبل ياء 
مبا من باب األمر لتدرسي، يعٍت مفهـو من اؼبخاطبة ما يدؿ على الطلب، فالطلب الذي فهم ليس منو، وإ

 خارجو، كبن نقوؿ: ىو نفسو يدؿ على الطلب، ويقبل ياء اؼبخاطبة.
 فتدرس: فعل مضارع  ألنو يقبل مل.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 فهذه أحكاـ مضبوطة، اختربوىا كما تشاؤوف.
زه عن انتهينا اآلف من األخوين الكبَتين االسم والفعل، نأيت اآلف إىل األخ الصغَت اغبرؼ  لتميي

 االسم والفعل.
             ً                           أي ال تقبل شيئ ا من العالمات اؼبذكورة لالسم،  :والحرف كل كلمة ال تقبل شيًئا مما سبق قولو: 

                                        ً                                                        التوين وأؿ والنداء وحرؼ اعبر، وال تقبل شيئ ا من العالمات اؼبذكورة للفعل، تاء التأنيث الساكنة ومل وياء 
 اؼبخاطبة.

 مثاؿ: قد.
ٌ              تقوؿ: ؿبمد  قد ذىب. فقد                                                        ً         ال تقبل التنوين، وال النداء، وال تاء التأنيث، فال تقبل شيئ ا من ىذه         

العالمات، فقد حرؼ، وكذلك حروؼ اعبر، مثل: يف، وعن، إىل آخره، وكذلك حروؼ النداء، مثل: يا، 
واؽبمزة، وكذلك حروؼ العطف كالواو والعطف ومث وأو، وكذلك حروؼ اعبواب مثل: نعم، وال، وأجل، 

ٍ                                                      وؼ، ويف ذلك يقوؿ أبو ؿبمد  اغبريري يف منظومتو ملحة اإلعراب، وىي منظومة سهلة يف أقل فهذه كلها حر                        
ً                                                            من ثالثُت بيت، وىي سهلة جد ا جد ا، ردبا لو ظبعتها مرتُت ثالثة حفظت أكثرىا  ألف اغبريري معروؼ أنو     ً                        

ً          جد ا، يقوؿ:  ٘ٓ.ٖٚمن كبار األدباء، لكن أكثر مسائلو على اؼبذىب البصري، وما    
 اغبرؼ ما ليس لو عالمةو 

 

 كقس على قويل تكوف عالمة 
 

                                                                              ً  يقوؿ: اغبرؼ كل كلمة ليس ؽبا عالمة وجودية. ألف عالمة اغبرؼ عالمة عدمية، أي ما يقبل شيئ ا 
 من عالمات االسم أو عالمات اغبرؼ، فليس لو عالمة وجودية.

 انتهينا بذلك من الباب األوؿ من أحكاـ الكلمة.
 األسئلة: 
 س: ....

جػ: إذا قلت: اسجد. هبمزة وصل، فهو فعل أمر، وإذا قلت: أسجد. صار فعل مضارع، مسند إىل 
 اؼبتكلم، أي أنا أسجد، فهناؾ فرؽ بُت أسجد، واسجد، اسجد: أمر، وأسجد: مضارع.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

مثاؿ: ذىب. األمر: اذىب، واؼبضارع للمتكلم: أذىب، واؼبتكلمُت: نذىب، والغائب: يذىب، 
 ف اؼبضارع أربعة، ففرؽ بُت اؼبضارع واؼبتكلم واألمر.واؼبخاطب: تذىب  أل

 س: ...
 جػ: ما يقبل مل، لو قلت: يا ؿبمد: اسجد. ال يقبل مل.

 س: ...
                                                         ً                               جػ: قلنا ذلك يف أثناء الشرح، لكن يبدو أف عقلك ما زاؿ مشغوال  باؼبسألة السابقة، قلنا: الكلمة 

يدؿ على أاها اسم. كما رأيتم كبن ذكرنا لكل شيء                                     ً          إذا قبلت ىذه العالمات اؼبميزة أو واحد ا منها فهو
 عالمة واحدة، إال االسم ذكرنا لو عدة عالمات.

 س: مثاؿ على عست يف صبلة.
 جػ: ىند عست أف تزورنا.

 س: ىل عالمة الفعل اؼبضارع عالمة واحدة؟.
ة، كبن جػ: ىناؾ عالمات كثَتة للماضي وللمضارع ولالسم، ذكروا لالسم أكثر من أربعُت عالم

فقط اقتصرنا على العالمات الكافية، تكفيك ىذه العالمات، مل حاصرة للفعل اؼبضارع، أي فعل مضارع 
ِ                                   يقبل مل، أي اسم ال بد أف يقبل شيئ ا من ىذه العالمات، أي ماض  يقبل تاء التأنيث الساكنة، وىكذا،                         ً                               

ً     وىناؾ عالمات أخرى ال داع  لذكرىا، وىناؾ طرؽ أخرى للتميز أيض ا بي                                   ِ نها، لكن ما كبتاج إىل ذكرىا، ىذه                      
 تذكر يف الشروح اؼبتوسعة.

 س: ...
، ونكوف وأكوف وتكوف: أفعاؿ مضارعة، وكن: فعل أمر. ٍ                                                 جػ: قلنا: كاف فعل. فكاف: فعل ماض                                  

 س: من أمثلة االسم أؼ، ...
 يف حينها. -إف شاء اهلل-جػ: سيأيت 

ثاين يف أحكاـ الكلمة انقساـ االسم إىل نكرة ننتقل إىل اؼبسألة األخرى، اآلف ننتقل إىل الباب ال
 ومعرفة.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٕ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 *** اؼبنت ***
النكرة والمعرفة: ينقسم االسم إلى نكرة ومعرفة، فالنكرة كل اسم يقبل أل، مثال: إلو، ورجل، 
ومسجٌد، وساجٌد، وسجوٌد، والمعرفة كل اسم ال يقبل أل، وىي ستة أنواع: الضمير كأنا وأنت وىو 

علم كاهلل ومحمٌد ومكُة وأحٌد، واسم اإلشارة كهذا وىؤالء، واالسم الموصول كالذي واو الجماعة، وال
 والذين، والمعرف بأل كالقلم والكرسي، والمضاف إلى معرفة كقلمي وقلم محمٍد وقلم الطالب.

 *** الشرح ***
هبب أف  اغبكم الثاين أو الباب الثاين يف أحكاـ الكلمة انقساـ االسم إىل نكرة ومعرفة، أوؿ ما

نعرؼ يف ىذا الباب أف التنكَت والتعريف حكماف خاصاف باالسم، فاألفعاؿ ال وبكم عليها بتعريف وال 
–أو بتعريف  -نكرة–تنكَت، وكذلك اغبروؼ، أما األظباء، كل األظباء فال بد أف وبكم عليها إما بتنكَت 

ً                                      ، ىذه اؼبسألة أيض ا مهمة، فلهذا سنشرحها بأكثر من طريقة -معرفة إال أف السليقة العربية ال تزاؿ تأيت                
بأغلب أحكاـ ىذا الباب على الصواب، نقوؿ: السليقة العربية اليـو فاسدة أو فسدت. ومعٌت أاها فاسدة أو 
فسدت أي دخلها اإلنساف، وليس اؼبعٌت أاها انعدمت  ألف السليقة العربية ال تكاد تنعدـ عند العريب ما داـ 

طفل صغَت وعاش بُت األعاجم قد تنعدـ منو السليقة، لكن إذا عاش بُت  نعيش بُت العرب، لو أخذت
ً                                        العرب ما تكاد تنعدـ السليقة، قد تقوى السليقة، تقوى جد ا، وال يبكن أف تصل عند مائة يف اؼبائة كما                                                       
ا إذا أكثرت من االستماع للكالـ السليم الفصيح،  ً                                             كانت عند العرب احملتج بكالمهم، لكن قد تقوى جد                                           

                                                                 ً      ً               ـ اهلل عز وجل، وكالـ النيب عليو الصالة والسالـ، و كالـ العرب احملتج هبم شعر ا ونثر ا، حفظو وتفهمو وكال
والقياس عليو، ويف اؼبقابل قللت من االستماع إىل الكالـ األعجمي والكالـ العامي واستعمالو، وبالعكس قد 

ً                                  تضعف السليقة ىذه جد ا جد ا، لكن ما تكاد تنعدـ وذلك إذا أكث     ً رت من االستماع إىل الكالـ األعجمي                   
والعامي واستعماؽبما وقللت من االستماع إىل الكالـ العريب السليم الفصيح، وقد ذبد بعض الناس كالمو 

، فالناس تتفاوت يف ذلك، بل أنك ذبد ٜٗ.ٔٛ                             ُ                  جيد وسليقتو جيدة، ويف اؼبقابل أ ناس ال يستطيعوا ...
عربية أسهل عليو من أف يتكلم بالعامية، إذا كاف يكثر من بعض األطفاؿ اآلف يستطيع أف يتكلم بال



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

االستماع للكالـ الفصيح، أو يكثر من االستماع إىل الربامج اؼبدبلجة باللغة العربية، ذبد أنو إذا لعبوا يلعبوف 
العربية، ويتكلموف على الصواب وقلما ىبطئوف  ألف العربية عبارة عن أساليب، ىذه األساليب إذا زبزنت 

                                                      ً                         ندؾ صارت كالقوالب، أنت بعد ذلك أف تصب عليها الكلمات صب ا، فتقيس دوف أف تعرؼ ىذه ع
ُ      ً                        األحكاـ، قبد طفل يقوؿ: لقد بكى ىذا الطفل بشدة، لقد جاء الطفل  باكي ا. تقوؿ: ؼباذا تقوؿ: جاء                                                           

. يقوؿ: ما يأيت، جاء الفل  باكي ا. ليس باؾ   ألنو ظبع كثَت ا، ٍ             ً  الطفل ؟. قل: جاء الطفل           ً      ُ                         ِ                 ُ               ً   جاء الطفل باكي ا،      
              ً                                                                           ذىب الطفل راكب ا، صار األسلوب عنده معروؼ فيقيس عليو، وإذا كرب قد تضعف عنده السليقة أو تزداد 
عنده السليقة، فلهذا ما ذبد عريب يقوؿ: اشًتيت سيارة أضبر. يقوؿ: سيارة ضبراء. ىذا تذكَت وتأنيث، 

 لكن ال بد من دراستو.                     ً                            فأحكاـ ىذا الباب غالب ا تأيت بو السليقة على الصواب 
 س: كيف مبيز بُت االسم النكرة واالسم اؼبعرفة؟.

جػ: ىناؾ أكثر من طريقة للتمييز، بالتعريف، وبالضابط، وباغبصر، وباألمثلة، كلها طرؽ معروفة 
ً                                 للتعريف عند اؼبناطقة، والتعريف قد يكثر التعريف، التعريف دائم ا يف شرحو طويل، وبالضابط، الضابط                                                            

يز بينهما بالضابط، وىذا ما ذكره اؼبصنف، قاؿ: فينقسم االسم إىل نكرة ومعرفة، فالنكرة كل اسم سهل، مب
 يقبل أؿ، واؼبعرفة كل اسم ال يقبل أؿ. ىذا الضابط، كل اسم يقبل أؿ، نكرة، كل اسم ال يقبل أؿ، معرفة.

 مثاؿ: باب، قلم، مسجد، ساجد، سجود.
، والقلم، واؼبسجد، والساجد، والسجود. لكن لو قلت: فهذه نكرات  ألف يبكن أف تقوؿ: الباب

. ؿبمد: ال تقبل أؿ، فهي معرفة. ٌ                                   جاء ؿبمد  اليـو        
 مثاؿ: أنا مسلم. أنا: ال تقبل أؿ، فهذه معرفة.
 مثاؿ: ىذا كرمي. ىذا: ال تقبل أؿ، فهي معرفة.

 اها ما تقبل أؿ.مثاؿ: القلم. ال يبكن أف تقبل أؿ، ال يبكن أف تقوؿ: أؿ القلم. فهي معرفة  أل
 ىذا التمييز بالضابط.

  



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٕاجمللس: 
ِ                                           بسم اهلل الرضبن الرحيم، اللهم: صل  وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وأصحابو أصبعُت.                               

 أما بعد،.
فقد توقفنا عند الباب الثاين من أبواب أحكاـ الكلمة، وىو انقساـ االسم إىل نكرة ومعرفة، فميز 

 السم اؼبعرفة بطريقُت: اؼبصنف بُت االسم النكرة وا
الطريق األوؿ: التمييز بينهما بالضابط. وقرأنا ذلك، فاالسم النكرة كل اسم يقبل أؿ، واالسم 

 اؼبعرفة كل اسم ال يقبل أؿ.
ً                            ولو قاؿ قائل: ىذا الضابط مل أفهمو جيد ا. فذكر اؼبصنف الطريق الثاين.                                     

قليلة، حصرىا النحويوف بالتتبع، وذكرىا  الطريق الثاين: اغبصر. فأف االسم اؼبعرفة أظباء معينة
         ً                                                       اؼبصنف تبع ا ؽبم، وىي ستة أظباء، وما سواىا من األظباء فهي أظباء نكرات.

 فاؼبعرفة ؿبصورة يف ىذه األظباء الستة: قولو: وىي ستة أنواع:
 األوؿ: الضمَت.

 الثاين: العلم.
 الثالث: اسم اإلشارة.

 الرابع: االسم اؼبوصوؿ.
 ؼ بأؿ.اػبامس: اؼبعر 

 السادس: اؼبضاؼ إىل معرفة.
إذف: فهذه األظباء الستة، أو ىذه األنواع من األظباء، ىي أظباء معارؼ، وما سواىا فهي نكرات، 

                          ً    ً  فنشرح ىذه األظباء اؼبعارؼ اظب ا اظب ا.
ىو النوع األوؿ من األظباء الستة، الضمَت ويقاؿ: اؼبطلب. واؼبراد بالضمَت خالؼ  قولو: الضمير:

ر، فأف االسم ينقسم إىل ضمَت وظاىر، اسم ضمَت، واسم ظاىر، واؼبراد باالسم الضمَت كل اسم دؿ الظاى
على أف صاحبو متكلم أو ـباطب أو غائب، ىذا الضمَت، وىي أظباء ؿبصورة  ألف الضمائر إما ضمائر 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

دؿ على أف متصلة وىي تسعة، وإما ضمائر منفصلة وىي ستة، فهي أظباء ؿبصورة هبمعها أاها كل اسم 
 صاحبو متكلم .

 مثاؿ: أنا أو كبن. 
 تعرؼ أف صاحب ىذا الكالـ ىو اؼبتكلم بو، أو ذىبت، أو أف صاحبو اؼبخاطب.

 مثاؿ: أنت أو أحبك.
 أو أف صاحبو غائب. 

 مثاؿ: ىو أو أحبو.
من حيث اغبصر الضمائر ؿبصورة  ألاها نوعاف: إما متصلة وىي تسعة ضمائر، وإما منفصلة وىي 

 ضمائر، نبدأ بالضمائر اؼبتصلة.ستة 
الضمائر اؼبتصلة: ىي اليت تتصل دبا قبلها، وىي تسعة ضمائر، يهمنا أف نعرؼ ىذه الضمائر   

ألننا سنستفيد منها يف أكثر من باب، طبسة منها ىي ضمائر رفع، وىي اجملموعة يف قولو: تواين. وإف شئت 
، ونائب فاعل، تأيت تايوف، طبسة ضمائر من الضمائر اؼبتصلة ىذه خصته                            ً                  ا العرب بالرفع، أي تأيت فاعال 

 اؼبتصلة تواين:  -ضمائر الرفع–فقط يف الرفع، وىذه الضمائر اػبمسة 
 األوؿ: تاء اؼبتكلم. 

 مثاؿ: ذىبت.
 الثاين: ألف االثنُت.

 مثاؿ: ذىبا.
 الثالث: واو اعبماعة.

 مثاؿ: ذىبوا.
 الرابع: ياء اؼبخاطبة.

 مثاؿ: اذىيب.
 نوف النسوة.اػبامس: 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: اذىنب.
                                                                                لكن كبفظها قبمعها يف كلمة تواين، ىذه طبسة ضمائر، بقي  من الضمائر اؼبتصلة أربعة ضمائر، 
ثالثة من ىذه األربعة خصتها العرب بالنصب واعبر، وىي اجملموعة يف قولك: ىيك. ياء اؼبتكلم، كاؼ 

ً             ً           ما تأيت رفع ا أبد ا، ما تأيت رفع ا، ما تأيت اؼبخاطب، ىاء الغائب، ىذه ضمائر متصلة للنصب واعبر، أي       ً         
، نائب فاعل، ما تأيت، قد تأيت نصب ا أو جر ا، قد تأيت مفعوؿ بو.           ً       ً                               ً       ً                   مبتدأ، خرب ا، فاعال 

 مثاؿ: أحبك، أحبو، أكرمٍت.
           ً  وقد تأيت جر ا.

 مثاؿ: الكتاب يل، الكتاب لك، الكتاب لو.
مائر اؼبتصلة واحد، وىي ناء اؼبتكلمُت، وىي تأيت        ً     ً                ً               تأيت نصب ا وجر ا، لكن ما تأيت رفع ا، بقي  من الض

   ً       ً     ً         ً         رفع ا ونصب ا وجر ا، تأيت رفع ا، فاعل.
 مثاؿ: ذىبنا.

         ً                 وتأيت نصب ا، مثل اؼبفعوؿ بو.
ٌ          مثاؿ: ؿبمد  أكرمنا.           

                      ً  فنحن اؼبكرموف، وتأيت جر ا.
 مثاؿ: الكتاب لنا.

بالنصب واعبر وىي ىيك، فالضمائر اؼبتصلة تسعة: طبسة منها خاصة بالرفع وىي تواين، وثالثة 
 والتاسع يأيت للرفع والنصب واعبر وىو ناء اؼبتكلمُت.

 -ليس النحويوف–الضمائر اؼبنفصلة: أي ال تتصل دبا قبلها، بل تستقل بنفسها، وقسمتها العرب 
ثالثة ضمائر للرفع، وثالثة ضمائر للنصب، ثالثة ضمائر للمتكلم واؼبخاطب والغائب، ثالثة ضمائر للرفع 

، نائب فاعل، وى                                                                 ً     ً       ً             ي: أنا للمتكلم، وأنت للمخاطب، وىو للغائب، ىذه للرفع، أي وقع مبتدأ ، خرب ا، فاعال 
تأيت هبذه الضمائر، أنا وأنت وىو وفروعها، أي فروعها يف التأنيث ويف التثنية واعبمع، فاؼبتكلم أنا وؾبموعها 

، والغائب: ىو، والغائبة: ىي،  كبن، واؼبخاطب: أنت، واالثنُت: أنتما، واعبماعة: أنتم، أننت، ِ                              واؼبؤنث: أنت            



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

. أي معرفة الفروع ليس مشكال                                                                ً                          ً  وصبع اؼبذكر أو اؼبؤنث: ىم، وىن، قاؿ ابن مالك: والتفريع ليس مشكال 
 ألف ىي مؤنث أو مثٌت أو صبع، فواضحة.

 إذف: فالضمائر اؼبنفصلة للرفع: أنا وأنت وىو، متكلم وـباطب وغائب.
للنصب كذلك ثالثة: متكلم وـباطب وغائب، إياي، وإياؾ، وإياه، ىذه ضمائر والضمائر اؼبنفصلة 

 ، ِ   نصب منفصلة، إياي متكلم، وإياؾ ـباطب، وإياؾ غائب، والتفريع ليس مشكلة، إياي، إيانا، وإياؾ، إياؾ                                                                                             
 إياكما، إياكم، إياكن، وإياه، إياىا، إيانبا، إياىم، إياىن.

الضمائر االسم الظاىر، فيقابل الضمَت االسم الظاىر، كل ىذه الضمائر متصلة ومنفصلة، ما سوى 
            ً                   ً      ً  اسم ليس ضمَت ا يسميو النحويوف اظب ا ظاىر ا.

 مثاؿ: ؿبمد، زيد، مرمي، ىند، باب، قلم، ىذا، الذي.
 فهذه أظباء ظاىر.

ً                              ً                                    أمر ىاـ: ينبغي دائم ا أف رباوؿ أف تفهم النحو مرتبط ا باؼبعٌت الذي يقصده العريب، ىي شيء كبن                    
، لكن لألسف ما نفهمو أحيان ا، أنا اآلف أمامكم اظبي سليماف، لو قلت: أنا. فهذا نف                 ً                         ً                                                همو ونستعملو أصال 

                                      ً                                                     ً  صحيح، وأنت تقوؿ يل: أنت. وإذا كانت غائب ا ىو، كلها أنا، كلها شيء واحد  ألف العريب قد وبتاج أحيان ا 
 أف يعرب عن الشيء باظبو الظاىر.

 مثاؿ: جاء سليماف.
                           ً       ً                                   يعرب عنو بضمَته، إذا تقدـ مثال  اختصار ا يعرب عنو بضمَته، إما متصل أو منفصل وقد وبتاج أف 

على حسب الكالـ، فإذا كنتم تعرفونٍت، لكن أخربكم أين اؼبتكلم أقوؿ: أنا. إذا أردت أف أخربكم أنو 
تستعمل ـباطب أقوؿ: أنت. مع أف اظبو ؿبمد، بس إذا أردت اظبو الظاىر تقوؿ: ؿبمد. وإذا أردت الضمَت 

الضمَت اؼبناسب، إذا كاف قبلو كلمة أأيت بضمَت متصل، وإف وقع يف أوؿ الكالـ أو بعد إال أأيت بضمَت 
منفصل، وىذه الضمائر اآلف، عرفنا أف الضمائر كلها شيء واحد، واالسم ىو نفس الشيء الواحد ىذا، 

و الرفع، تأيت بضمَت رفع، وحكمو لكن ؼباذا تعددت الضمائر؟ العرب عددهتا بتعدد اإلعراب، إذا كاف حكم
النصب، تأيت بضمَت نصب، وحكمو اعبر، تأيت بضمَت جر  ألف اإلعراب يبُت اؼبعٌت، فتقوؿ: ذىب. لو 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

أردت أف أخربكم أين ذىب ماذا أقوؿ وأنا اؼبتكلم هبذه العبارة؟ ما أقوؿ: ذىب سليماف. أقوؿ: ذىبت. وال 
وإمبا أقوؿ: ذىبت. ما معٌت ذىبت؟ أي ذىب سليماف  ألف أنا أقوؿ: ذىب أنا. ىذا كالـ الباكستانيُت، 

اؼبتكلم اظبي سليماف، لكن ىنا استعمل االسم الصحيح، ذىبت، طيب ما ذىب إال، إال إذف نأيت بضمَت 
منفصل، ما ذىب إال، أقوؿ: أنا. ال أقوؿ: إياي؟. ما إعراب أنا ىنا؟ أنا: فاعل، إذف نقوؿ: ما ذىب إال 

 نأيت بضمَت رفع. أنا. ألنو رفع،
ً                                                              مثاؿ: أحب ؿبمد ا. ؿبمد ا: مفعوؿ بو  ألنو ؿببوب، ولو جئنا بضمَت لو أقوؿ: أحبك. ما أقوؿ:        ً             
أحب أنت  ألنو ىذا متصل، أو أحب إياؾ، بل أحبك  ألنو متصل، طيب ما أحب إال أنت؟ أو ما أحب 

 نقوؿ: ما أحب إال إياؾ.  إال إياؾ؟ ما إعراب ما بعد إال؟ مفعوؿ بو، إذف فنضع مكانو ضمَت نصب،
إذف: فالضمائر كلها صور لشيء واحد، نأيت بك نصورؾ من األماـ ومن اػبالف، ومن يبُت، ومن 
يسار، ومن فوؽ، ومن ربت، ىو شيء واحد، لكن لو صور متعددة باختالؼ جهتو، كذلك الضمائر، ىو 

 و نصب أو جرب.شيء واحد، لكن تستعمل الضمَت اؼبناسب، إما متصل أو منفصل، رفع أ
 ىذا ما يتعلق بالضمَت.

ىذه اؼبعرفة الثانية، والعلم ىو االسم اؼبختص دبسماه، أو االسم اػباص دبسماه،  قولو: والعلم:
         ً                                  ً                                         عندي مثال  ىذا الشيء، ىذا مسمى، أي قبعل لو اظب ا، نقوؿ: مسمى. اظبو: أي اغبروؼ اليت توضع لو.

 مثاؿ: كأس. 
ً                                                 خاص ا هبذا الشيء، فهو ليس علم  ألف العلم ىو االسم اػباص ىذا اسم لو، واالسم كأس ليس    

ً   دبسماه، كأس نكرة، ليس علم ا.                         
 مثاؿ: جبل.

ً        فاعبيم والباء والالـ ىذ االسم، وىذه الصخور اجملتمعة ىذا اؼبسمى، فاعببل ليس اظب ا خاص ا بشيء      ً                                                                      
سميها جبل، لكن أحد، ىذا                  ً                                            معُت، فليس اعببل اظب ا غبجارة ؾبتمعة معينة، فكل حجارة ؾبتمعة عالية ن

                                                             ً                       علم  ألنو اسم خاص دبسماه، مسماه ذلك اعببل، اظبو أحد، لو وجدنا جبال  آخر مثلو يف كل شيء، ما 
 نسميو أحد، فهذا اسم خاص دبسماه.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٕ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: مكلة.
 فهي اسم خاص بتلك اؼبدينة، ما نسمي كل مدينة مكة، ىذا اسم خاص هبا. 

 مثاؿ: زحل. 
ً       اص هبذا الكوكب، لكن لو قلنا: كوكب. ىذا ليس اظب ا خاص ا هبذا فهو علم  ألنو اسم خ     ً                                            

 الكوكب، فأي شيء آخر يشاركو يف النوع أو يف اعبنس يسمى كوكب.
 مثاؿ: شواؿ.

ىذا علم على شهر، فالشهر الذي قبلو والذي بعده نفس األياـ، ونفس الساعات، ومع ذلك ما 
 مو.نسميهم شواؿ، فشواؿ علم على شهر معُت، ىذا عل

، سنة.  مثاؿ: شهر، يـو
 ىذه ليست أعالـ، فالعلم ىو االسم اػباص دبسماه.

 مثاؿ: ناقة.

ً   ليس علم ا.        
 مثاؿ: القصواء.

علم  ألنو اسم خاص بناقة معينة، فالقصواء ناقة معينة للنيب عليو الصالة والسالـ، ولو لو ناقة 
 أخرى ما نسميها القصواء، ىذه فقط اظبها القصواء.

بالعلم، أظباء الناس كلهم ذكور وإناث، صغار وكبار، كل ىذه أعالـ عليهم، وأظباء اهلل  ىذا اؼبراد
عز وجل كلها أعالـ عليو، وأظباء النيب عليو الصالة والسالـ، وأظباء اؼبدف، وأظباء الدوؿ، وأظباء الشهور، 

 وأظباء األياـ، وأظباء الكواكب، وأظباء اؼبالئكة، فهذه كلها أعالـ.
 اف.مثاؿ: حص

ً               ليس علم، لكن عندؾ حصاف غايل ونفيس عليك، فأدرت أف ذبعل لو اظب ا خاص ا بو، كما أنك      ً                                                         
ً                                                    ظبيت ولدؾ اظب ا خاص ا بو، فسميتو مثال  خالد ا، فسميت ىذا اغبصاف الغايل عليك برؽ، فإذا قلت لولدؾ:      ً                 ً     ً           

         ً                                               اطعم برق ا. فربؽ: علم ؽبذا اغبصاف  ألف ىذا اسم خاص من مسماه.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٖٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                                                  كن أف ذبعل لو اظب ا علم ا عليو، لكن اؼبتعارؼ عند الناس أف األعالـ ال تكوف إال إذف: كل شيء يب     ً               
: يف                                                                                             ً    لألشياء اليت ؽبا قيمة، أما األشياء اليت ليس ؽبا قيمة، لو جلعنا لكل شيء علم، ما يف فائدة، فلهذا مثال 

 ليفة األوؿ، وىكذا.الفقار، ىذا علم  ألنو اسم خاص بسيف، فهو علم عليو، وكذلك الصيق علم على اػب
ولو قلنا: القصواء. قلنا قبل قليل: إاها علم. وليس معرؼ بأؿ، أما اؼبعرؼ بأؿ كما سيأيت فهو 

 الذي إذا نزعت منو أؿ عاد نكرة، وإذا أدخلت أؿ صار معرفة.
 مثاؿ: لو سألتك وقلت لك: يا فالف: ىل تعيش يف القرية، أـ تعيش يف اؼبدينة؟. 

                                                                     ؼبدينة معرؼ بأؿ، لكن لو قلت لكم: تويف  النيب صلى اهلل عليو وسلم يف اؼبدينة. ىنا كلمة القرية وا
ً                      اؼبدينة: صارت علم ا  ألنو اسم خاص دبدينة.                 

 إذف: فاؼبعٌت ىو الذي وبدد النوع، فاللغة قائمة على مراعاة اؼبعاين.
وإخوانو، فهذا للمفرد،  ىذه اؼبعرفة الثالثة، واسم اإلشارة أظباء ؿبصورة، ىذا قولو: واسم اإلشارة:

 وىذه للمفردة، وىذاف للمثٌت اؼبذكر، وىاتاف للمثٌت اؼبؤنث، وىؤالء عبمع الذكور وصبع اإلناث.
 ىذه أظباء اإلشارة. 

ً                       ىذه اؼبعرفة الرابعة، فاالسم اؼبوصوؿ أيض ا ىي أظباء ؿبصورة، الذي  قولو: واالسم الموصول:                                    
اللذاف، للمثٌت اؼبذكر، واللتاف للمثٌت اؼبؤنث، والذين عبمع الذكور، وإخوانو، الذي للمفرد، واليت للمفردة، و 

 ئي عبمع اإلناث.والاليت والال
 ىذه األظباء اؼبوصولة. 
ىذه اؼبعرفة اػبامسة، وىي االسم الذي أكسبتو أؿ التعريف، معٌت ذلك أنو  قولو: والمعرف بأل:

 رة.إذا دخلت عليو أؿ صار معرفة، وإذا نزعت منو أؿ عاد نك
 مثاؿ: قلم والقلم، كتاب والكتاب، باب والباب، وىكذا.

                                                                                 ً  أما إذا مل تكسبو أؿ التعريف، أي حىت لو حذفت منو أؿ بقي  معرفة فمعٌت ذلك أنو ليس معرف ا 
بأؿ، معرؼ بشيء آخر، بالعاؼبية، قلنا: مثل القصواء. لو قلت: أحبك يا قصواء. ستبقى معرفة  ألنو اسم 

 خاص دبسماه.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 أحبك يا مدينة.مثاؿ: 
ً                                              تبقى أيض ا معرفة  ألاها علم، وأؿ فيها كما يقولوف: زائدة.         

ىذه اؼبعرفة السادسة، أي اؼبضاؼ إىل واحد من اؼبعارؼ السابقة،  قولو: والمضاف إلى معرفة:
 فكلمة قلم نكرة، فإذا أضفتها إىل ضمَت.

 مثاؿ: قلمي أو قلمك.
 تعرفت باإلضافة، أو أضفتو إىل اسم إشارة. 

ٌ              مثاؿ: قلم ىذا، قلم ؿبمد ، قلم الطالب.                       
 فاكتسبت التعريف من إضافتها إىل معرفة.

إذف: األظباء اؼبعارؼ ؿبصورة يف ىذه الستة: الضمائر واألعالـ وأظباء اإلشارة واألظباء اؼبوصولة، 
سم النكرة واؼبعرؼ بأؿ، واؼبضاؼ إىل معرفة، ما سوى ىذه األظباء الستة فهي أظباء نكرات، فنفرؽ بُت اال

واالسم اؼبعرفة إف شئت باغبصر، احفظ ىذه الستة وما سواىا نكرة، وإف شئت بالضابط، وىو أف الذي 
يقبل أؿ نكرة، والذي ال يقبل أؿ معرفة، فالضمَت ال يقبل أؿ، واسم اإلشارة ال يقبل أؿ، والعلم ال يقبل 

 ل أؿ.أؿ، واؼبعرؼ بأؿ ال يقبل أؿ، واؼبضاؼ إىل معرفة كقلمي ال يقب
 فهذا ما يتعلق بالنكرة واؼبعرفة:

 األسئلة:
 س: ...

جػ: نعم، األعالـ كل اسم خاص دبسماه سواء كاف يف األصل مصدر كرجل ظبيتو بفضل، أو كاف 
يف األصل وصف كرجل ظبيتو حبسن، أو كاف يف األصل فعل كرجل ظبيتو بيزيد، وما إىل ذلك، كبن ننظر 

ً                                        ذه الكلمة صارت اظب ا خاص ا هبذا اؼبسمى فهي علم عليو، وأحكاـ العلم للمآؿ، اؼبآؿ أف ىذا االسم أو ى     ً                 
 يف الشرح اؼبتوسط أو اؼبفصل. -إف شاء اهلل–  ً                      طبع ا فيها تفاصيل موضعها 

ننتقل إىل الباب الثالث وىو األخَت من أبواب أحكاـ الكلمة، وىو انقساـ الكلمة إىل معرب 
 ومبٍت.
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 *** اؼبنت ***
قسم الكلمة إلى معرب ومبني، فالمعرب كل كلمة يتغير آخرىا لتغير المعرب والمبني: تن

إعرابها، والمبني كل كلمة ال يتغير آخرىا لتغير إعرابها، بل تلزم حالة واحدة، فالحروف واألفعال 
الماضية وأفعال األمر كلها مبنية، الحروف مبنية على حركات أواخرىا، والفعل الماضي مبني على 

مر مبني على ما يجزم بو مضارعو، والفعل المضارع معرب إال إذا اتصلت بو نون الفتح، وفعل األ
النسوة فيبنى على السكون، كيسجدن، أو نون التوكيد فيبنى على الفتح، كهل تسجدن؟ واالسم 
معرب إال عشرة أسماء تبنى على حركات أواخرىا وىي الضمائر وأسماء اإلشارة سوى المثنى، 

وى المثنى، وأسماء االستفهام عدا أي، وأسماء الشرط عدا أي، وأسماء واألسماء الموصولة س
األفعال، والعلم المختوم بويو، واألعداد المركبة عدا اثني عشر، والظروف المركبة وبعض الظروف 

 المفردة.
 *** الشرح ***

ٍت ىي ىذا شروع يف الكالـ على انقساـ الكلمة إىل معرب ومبٍت، وانقساـ الكلمة إىل معرب ومب
 الضرورة الثانية يف النحو  ألف النحو لو ضرورتاف: 

 األوىل: معرفة نوعها. اسم أـ فعل أو حرؼ كما سبق بيااها.
الثانية: معرفة ىل معربة أـ مبنية؟. فكل كلمة قبل أف تعرهبا أو تتعامل معها أي تعامل كبوي، البد 

ربة أـ مبنية؟ مث تستعُت باهلل عز وجل أف تعرؼ نوعها، ىل ىي اسم أـ فعل أـ حرؼ؟ مث تعرؼ ىي مع
 وتعرب أو تصدر ما تشاء من األحكاـ النحوية.

ً                                   إذف: فمعرفة انقساـ الكلمة إىل معرب ومبٍت أمر مهم جد ا يف النحو  ألنو ضرورة، ضرورة أي كل                                                  
ت بُت اؼبعرب األبواب القادمة دوف استثناء ؿبتاج إىل ىذه الضرورة، يف اؼببتدأ واػبرب ال بد أف تكوف قد ميز 

                             ً                                               ً              واؼببٍت  ألف اؼببتدأ قد يكوف معرب ا فيأخذ أحكاـ اؼبعرب اليت ستأيت ىنا، وقد يكوف مبني ا فيأخذ أحكاـ 
                           ً               ً                اؼببٍت، والفاعل قد يكوف معرب ا وقد يكوف مبني ا، واغباؿ، وىكذا.
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 وعندما ندخل يف تفاصيل أحكاـ الكالـ الكثَتة كما رأيتم، فنصل إىل الفاعل، لن يقوؿ لك
                              ً                                     ً                       النحوي حينذاؾ: الفاعل يأيت معرب ا فحكمو ىكذا، وإعرابو ىكذا، ويأيت مبني ا، فحكمو ىكذا، وإعرابو 
ىكذا. فإذا أتى اؼبفعوؿ بو سيقوؿ كذلك، وإذا أتى اغباؿ سيقوؿ كذلك، مل يعيد ىذه اؼبعلومة يف كل باب، 

ـ النحو دوف استثناء، فمعرفة سيدرسها يف ىذا الباب، وعليك أف تفهمها اآلف مث تطبقها على كل أحكا
ً                 ىذا الباب مهم جد ا، بل ىذا الباب  أىم أبواب النحو، وكثَت من ضعف الطالب إمبا  -باب اؼبعرب واؼببٍت–               

ىو نائي يف اغبقيقة من ضعفهم يف ىذا الباب، يهتموف بأحكاـ الكالـ التفصيلية، الفاعل ونائب الفاعل، 
ب، فال يستطيعوف أف يتقنوا أحكاـ الكالـ، ال يبكن أف تتقن أحكاـ والتوابع، واغباؿ، وال يتقنوف ىذا البا

 الكالـ حىت تتقن ىذا الباب، باب اؼبعرب واؼببٍت.
ذكر اؼبصنف يف الذي قرأناه قبل قليل أف الكلمات كلها إما كلمات معربة، وإما كلمات مبنية، 

نحو القادـ، فلهذا سنميز بُت اؼبعرب واؼببٍت وعرفنا أف التفريق بينهما ضرورة وأمر مهم، سنحتاج إليو يف كل ال
 بطريقتُت على األقل ذكرنبا اؼبصنف:

 الطريقة األوىل: التمييز بينهما من حيث التعريف. مبيز بُت اؼبعرب واؼببٍت بالتعريف.
الطريق الثانية: التمييز بينهما باغبصر. فاؼبسائل اؼبهمة ال يكفي فيها التعريف، ال بد أف ربصرىا 

ً                                                                             ، تعدىا عد ا، حبيث ما يفوتك منها شيء، وال تقع يف أي لبس فيها، فسنعرفها يف البداية، مث نقوؿ:    ً حصر ا          
ً    إف التعريف ال يكفي للتفريق بُت اؼبعرب واؼببٍت. بل ال بد من اغبصر، أف ربصر وتعد اؼببنيات حصر ا وعد ا،      ً                                                                                  

 حيث التعريف؟. سيأيت.وكذلك اؼبعربات، سنبدأ بالتعريف وما الفرؽ بُت اؼبعرب واؼببٍت من 
قولو: فالمعرب كل كلمة يتغير آخرىا لتغير إعرابها، والمبني كل كلمة ال يغير آخرىا لتغير 

فهمنا من ذلك أف الكلمات إما تتغَت آخرىا، أو ال يتغَت آخرىا، إف كاف  إعرابها، بل تلزم حالة واحدة:
 آخرىا يتغَت فنسميها كلمة معربة.

، باب ا، باب   ٌ      ً      ٍ مثاؿ: باب          . ِ  ، مسجد ، مسجد ا، مسجد ، القلم ، القلم ، والقلم          َ        ُ        ٍ        ً       ٌ       
 مرة ضمة ومرة فتحة ومرة كسرة، يبكن أف تغَت اغبركة، فهذا معرب.

 والكلمة اليت ال يتغَت آخرىا ىذا مبٍت.
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 مثاؿ: ىذا.
 فهذا اسم إشارة، فال يبكن أف ذبعل على آخر ىذا حركة غَت السكوف.

 مثاؿ: الذين.
ُ        ذه الكلمة حركة غَت الفتح، فال يبكن أف تقوؿ: الذين  أو الذين . فهذه ال يبكن أف ذبعل على ى          ِ                                              

 مبٍت  ألف آخرىا ما يتغَت.
، ىؤالء . َ      ِ  مثاؿ: ىيهات             

ُ        ُ                                               فال يبكن أف تقوؿ: ىيهات  أو ىؤالء . ما يبكن أف تتغَت حركة آخرىم، فهذه كلمات مبنية.                      
آخرىا ال يتغَت، بل يلـز حالة إذف: فالكمات إما أف آخرىا يتغَت، نسميها كلمة معربة، أو أف 

 واحدة، فنسميها كلمة مبنية.
ىذا من حيث التعريف، وىذا التعريف أنبٌت على ماذا؟ النحويوف منذ النظر يف كالـ العرب   

                                                              ً           ً      ً                    ليستنبطوا منو القواعد اليت تضبطو، منذ أف نظروا يف كالـ العرب قرآن ا وسنة وشعر ا ونثر ا فبا وبتج بو، تبُت ؽبم 
تُت الظاىرتُت يف كالـ العرب، ونبا أف بعض الكلمات يف اللغة كلمات واضحة، وبعض الكلمات  وجود ىا

كلمات غامضة، فالكمات الواضحة الواضح فيها إعراهبا  ألف اغبركة اليت على آخراىا تتغَت بتغَت اإلعراب 
ٌ        فتخربؾ وتعلمك بإعراهبا، فمنذ أف تسمع أكـر ؿبمد  علي ا، نعرؼ أف ؿبمد  الفاعل              ً     ٌ ، لوجود الضمة، والضمة                                           

                        ً              ً                                           عالمة رفع، وإذا ظبعنا علي ا، نعرؼ أف علي ا مفعوؿ بو، لوجود الفتحة، والفتحة عالمة نصب.
ٌ                          ً                                      إذف: أكـر ؿبمد  علي ا. ؿبمد : فاعل  لوجود الضمة، وعلي ا: مفعوؿ بو  لوجود الفتحة، فإذا عرفنا       ً     ٌ             

ك ـر الذي فعل اإلكراـ، وىو الفاعل، ونعرؼ أي
 
ِ                                         ذلك نعرؼ اؼب
ُ
 ك ـر الذي وقع عليو اإلكراـ، وىو اؼبفعوؿ            

َ                                     ض ا اؼب
ُ
     ً

                                                                                ً              بو، فعندما عرفنا اإلعراب مباشرة عرفنا اؼبعٌت، معٌت ذلك أف ؿبمد كلمة إعراهبا واضح، وعلي ا كلمة إعراهبا 
 واضح، منذ أ، تسمعها تعرؼ إعراهبا، فإذا عرفت إعراهبا مباشرة تعرؼ معناىا.

ٌ   مثاؿ: أكـر علي ا ؿبمد .      ً               
ٌ             لي ا: مفعوؿ بو وإف تقدـ  لوجود الفتحة، عالمة النصب، ونعرؼ أف ؿبمد : ىو الفاعل نعرؼ أف ع                                                            ً  

، وإذا عرفنا أف   ك ـر
َ                   وإف تأخر  لوجود الضمة عالمة الرفع، وإذا عرفنا أف علي ا مفعوؿ بو مقدـ، عرفنا أنو اؼب
ُ
                             ً                                                   
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، أي عرفنا اؼبعٌت عندما عرفن كرـ 
 
  ِ                           ؿبمد  ىو الفاعل لوجود الضمة عرفنا أنو اؼب
ُ
                                    ٌ ا اإلعراب، فهذه الكلمات إعراهبا   

ً   واضح، فلهذا كاف معناىا واضح ا.                            
ً   وىناؾ كلمات إعراهبا غامض، فلهذا صار معناىا غامض ا.                                               

          ِ                                             مثاؿ: ىؤالء . اسم إشارة مبٍت على الكسر، ما يتغَت عن الكسر.
ً                          مثاؿ: سيبويو. اسم ـبتـو بويو أيض ا مبٍت على الكسر كما سيأيت.                                

 ء. مثاؿ: أكـر سيبويو ىؤال
؟ عندما يأيت عريب ويقوؿ لكم: أكـر سيبويو ىؤالء . ماذا تفهموف؟ نفهم أف   ك ـر

؟ ومن اؼب كرـ 
 
َ                                             ِ                        من اؼب

ُ
         ِ  

ُ
     

: ىؤالء، مفعوؿ بو، ىل فهمت ذلك من لفظ ىؤالء  ولفظ سيبويو ، أـ   ك ـر
: سيبويو، إذف فاعل، وأف اؼب كرـ 

 
َ                                           ِ            ِ      اؼب

ُ
                           ِ  

ُ
  

 خارج الكلمة، من ترتيب اعبملة. عرفتو من ترتيب الكالـ؟ ما عرفناىا من الكلمة، عرفناىا من
 إذف: كلمة غامضة، ما تعرؼ إعراهبا من ؾبرد لفظها، فال بد أف تنظر إىل ترتيب الكالـ.

          َ     ِ         مثاؿ: أكرـ  ىؤالء  سيبويو.
: سيبويو، يقوؿ: ال، أنا أردت كاألوؿ الذي   ك ـر

: ىؤالء، واؼبفعوؿ بو اؼب كرـ 
 
َ                                          نفهم أف الفاعل اؼب

ُ
                      ِ  

ُ
                 
ٌ                 د . يصح؟ نقوؿ لو: ىنا ما يصح. يف أكـر علي ا ؿبمد  يصح  ألاها كلمات                   ً    عكس فقاؿ: أكـر علي ا ؿبم     ً                                       ٌ

إعراهبا واضح ومعناىا واضح، لك أف تتصرؼ يف الكالـ، لكن ىؤالء وسيبويو، ىذه كلمات إعراهبا غامض، 
ً                 فمعناىا غامض، ؼباذا ؿبمد وعلي صار إعراهبما واضح ا، ومن مث  صار معنانبا واضح ا؟ ألف آخرنبا يتغَت                          ً                                             

بتغَت اإلعراب، أي أف ؾبرد لفظ الكلمة ينبئك ويعلمك باإلعراب، فتستطيع أف تأخذ اإلعراب من اللفظ، 
أما ىؤالء وسيبويو فأف لفظهما ال يتغَت مهما تغَت اإلعراب، أي أف لفظهما ال يدؿ على إعراهبما، فاعل، 

، ما يتغَت اللفظ، فلفظها ال يدؿ على إعرا ، م ك ـر َ                                         مفعوؿ بو، م كرـ                                    هبا، ومن مث  ال يدؿ على معناىا، فليس           ُ   ِ   ُ 
من اغبق والعدؿ واإلنصاؼ واؼبنطق أف قبعل الكلمات الواضحة كالكلمات الغامضة، فالكلمات اليت إعراهبا 
واضح ومعناىا واضح نسميها كلمات معربة، والكلمات اليت إعراهبا غامض ومعناىا غامض، نسميها  

لمات معربة  ألف واضحة ومبينة، مأخوذة من قولو: أوضحت عن كلمات مبنية، وظبوا الكلمات الواضحة ك
ما يف نفسي. أي وضحت وبينت، فهو واضح ومبُت، فمعٌت معربة أي واضحة، أقوؿ: أعربت عن ما يف 
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ٍ                                                        نفسي. فالذي يف نفسي حينئذ  معرب، أي وضحتو فهو موضح وواضح، فمعٌت معرب يف اللغة موضح                         
كلمات اؼبعربة والكلمات اؼببنية يف اإلعراب، ويف مصطلحات اإلعراب، وواضح، وؽبذا ميز النحويوف بُت ال

 ويف أحكاـ كثَتة.
فلهذا: ال بد أف مبيز من اآلف بُت اؼبعرب واؼببٍت  ألننا سنبٍت على ذلك اختالؼ طريقة اإلعراب، 

                                                         ً  واؼبصطلحات واألحكاـ، فمن اآلف سبيز، الفاعل نفسو قد يكوف معرب ا.
ٌ  مثاؿ: جاء ؿبمد .              

          ً  يكوف مبني ا. وقد
 مثاؿ: جاء سيبويو.

                                                                                ً     فهو فاعل، لكن مرة معرب، ومرة مبٍت، فإذا كاف الفاعل معرب، فلو إعراب، وإذا كاف مبني ا لو 
إعراب، فمن اآلف مبيز بٍت اؼبعرب واؼببٍت حىت إذا وصلنا إىل ىذه اػبالفات يف اإلعراب، يف اؼبصطلحات، يف 

    ً  جيد ا. -اهلل إف شاء–األحكاـ، نستطيع أف نبٍت عليها 
قد يقوؿ أحدكم خاصة وكبن يف آخر الدرس: ما فهمنا ىذا التفريق، وىذا كالـ طويل ما فهمناه. 
نقوؿ: ىذا التعريف وىذا الكالـ الطويل ال يكفي للتميز بُت الكلمات اؼبعربة والكلمات اؼببنية، وإمبا الذي 

                    ً                   صر الكلمات اؼبنية حصر ا، والكلمات اؼبعربة هبب يف التمييز بُت اؼبعرب واؼببٍت ىو اغبصر، ال بد أف كب
ً             تأتوف بكتاب لساف العرب، طبسة عشر ؾبلد ا، وكل كلمة  -إف شاء اهلل–   ً                     ً  حصر ا، كبن يف آخر الدرس، غد ا                                    

كبدد ىل معرب أـ مبٍت؟ مث ربفظوف الكتاب، وإال ال تكونوا كبويُت، ال، النحويوف أرأؼ بكم من ذلك، 
اؼبسألة كلها يف ثالثة أسطر، لكن بشرط أف تكوف قد فهمت الضرورة  النحويوف اجتهدوا عصروىا لكم

األوىل، وىي أنواع الكلمة، انقساـ الكلمة إىل اسم وفعل وحرؼ، سنبٍت ىذه اؼبسألة حصر العربات 
واؼببنيات على اؼبسألة األوىل، وىذا الذي ذكرتو لكم من قبل أف النحو مًتاكم، كل مسألة سنحتاج فيها إىل 

ا اؼبسأل ً   ة اليت قبلها، وغد   سنبدأ الكالـ على حصر اؼبعربات واؼببنيات. -إف شاء اهلل–               
 األسئلة: 
 س: ...
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                             ً                                                 ً   جػ: نعم، قلنا: اؼبعرب ظبي  معرب ا  ألنو واضح. معرب أي واضح، طيب اؼببٍت ؼباذا ظبي  مبني ا؟ 
ً           تشبيه ا لو باعبدار اؼببٍت، ىذا اعبدار اؼببٍت مثل أمس، ومثل غد ا، ما يتغَت                                                  ً  كما ىو، وكذلك الكلمة اؼببنية ما     

 تتغَت يف الرفع، يف النصب، يف اعبر، يف الكسر.

 س: ىل ىناؾ ضمائر منفصلة للجر؟.
جػ: ال، كما شرحنا قبل قليل، الضمائر اؼبتصلة بعضها للرفع، وبعضها للنصب واعبر، وبعضها للرفع 

ها للنصب، وال تأيت يف اعبر  ألف اعبر ال والنصب واعبر، أما اؼبنفصلة فالعرب جعلت بعضها للرفع، وبعض
.                              ً      ً بد أف يتصل بالضمَت، فيكوف ضمَت ا متصال 

  



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٖٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٖاجمللس: 
بسم اهلل الرضبن الرحيم، اغبمد هلل رب العاؼبُت، والصالة والسالـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو 

 وأصحابو أصبعُت.
 أما بعد،.

، يـو اعبمعة، السادس عشر من فسالـ اهلل عليكم ورضبتو وبركاتو، وحياكم اهلل وبياك م يف ىذا اليـو
ٍ                                                               شهر صبادى اآلخرة من سنة سبع  وثالثُت وأربعمائة وألف من ىجرة اغببيب اؼبصطفى عليو الصالة والسالـ،                          
وكبن يف مسجد النخيل يف حي العرهبات دبدينة الرياض لنعقد حبمد اهلل وتوفيقو اجمللس الثاين من ؾبالس 

 شرح كتاب النحو الصغَت.
أيها اإلخوة الكراـ: انتهينا حبمد اهلل يف األمس من الكالـ على أنواع الكلمة، وىو الباب األوؿ من 
أحكاـ الكلمة، وعلى تقسيم االسم إىل نكرة ومعرفة، وىو الباب الثاين من أبواب أحكاـ الكلمة، مث شرعنا 

إف شاء -مبٍت، ونكمل الكالـ بالباب الثالث من أبواب أحكاـ الكلمة، وىو تقسيم الكلمة إىل معرب و 
على ىذا الباب، باب اؼبعرب واؼببٍت، فنقوؿ: باألمس عرفنا اؼبعرب وعرفنا اؼببٍت كما ذكر اؼبصنف، إذ  -اهلل

ذكر أف اؼبعرب كل كلمة يتغَت آخرىا بتغَت إعراهبا، واؼببٍت كل كلمة ال يتغَت آخرىا بتغَت إعراهبا، بل تلـز 
ف الكلمة اؼبعربة ىي اليت تتغَت، أي تستجيب لإلعراب وتتأثر بو، فكلما تغَت حالة واحدة، فعرفنا بذلك أ

                                    ً                                                  حكمها اإلعرايب تغَت آخرىا استجابة وتأثر ا بذلك، تتفاعل مع اإلعراب، أو كما يقولوف: يتلعب هبا 
ها وال يغَتىا، اإلعراب. أي يغَتىا ويؤثر فيها، وأما الكلمة اؼببنية فهي ال تتأثر باإلعراب، اإلعراب ال يؤثر في

ٍ                                 ال تستجيب وال تتفاعل مع اإلعراب، مث ذكرنا أف ىذا التعريف غَت كاؼ  يف التفريق بُت اؼبعربات واؼببنيات                                                             
ً                               ألف التفريق بُت بينهما أمر ضروري يف النحو، ال بد من إتقانو إتقان ا شديد ا، فلهذا سننتقل إىل التفريق بُت       ً                                                            

ريقة التعريف، وىي التفريق بُت اؼبعربات واؼببنيات باغبصر، سنحصر اؼبعربات واؼببنيات بطريقة أخرى غَت ط
اؼببنيات، وسنحصر اؼبعربات، وىذا اغبصر سنستفيد فيو من الضرورة األوىل اليت شرحناىا من قبل وفهمناىا 

 ، وىي أنواع الكلمة، تقسيم الكلمة إىل اسم وفعل وحرؼ، وفرقنا بُت االسم والفعل بأنواعو-إف شاء اهلل-
 الثالثة واغبرؼ، سنستفيد من ىذه الضرورة ىنا.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٖ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فنبدأ باغبروؼ، واغبروؼ عرفنا من قبل كيف مبيزىا عن غَتىا، واغبروؼ أنواع كثَتة، اصبعها كلها 
ىنا  ألف حكمها واحد وىو البناء، كل اغبروؼ مبنية، أي ليس فيها حرؼ معرب، فمن اغبروؼ حروؼ 

وعلى، وىي كلها مبنية، ومن اغبروؼ: حروؼ العطف، الواو                    ً             اعبر، وىي عشروف حرف ا، مثل: يف وعن
 والفاء.

 مثاؿ: جاء ؿبمد وخالد، جاء ؿبمد فخالد.
ً                                                       أو مث، أـ، فكل حروؼ العطف أيض ا مبنية، ومن اغبروؼ: إف  وأخواهتا، وىي حروؼ ناسخة  ألاها                              

                                 ف ، وكأف، ولكن، ولعل وليت، فهذه                      ً                                          كما عرفنا ال تقبل شيئ ا من العالمات اؼبميزة لالسم، وال للفعل، إف ، أ
كلها حروؼ، ومن اغبروؼ: حروؼ النصب، نصب اؼبضارع، أف، ولن، وكي، وإذف، وكذلك حروؼ جـز 
                                                                                          اؼبضارع، مل، وؼب ا، والـ األمر، وال النهاية، ومن اغبروؼ: حروؼ اعبواب، نعم، وال، وأجل، إىل آخره، ومن 

 اغبروؼ، حروؼ النداء، مثل: يا.
 ؿبمد.مثاؿ: يا 
 واؽبمزة. 

 مثاؿ: أؿبمد.
 وأيا.

 مثاؿ: أيا ؿبمد.
 وىيا.

 مثاؿ: ىيا ؿبمد.
 وأي.

 مثاؿ: أي ؿبمد.
 ومن اغبروؼ: االستفهاـ، حرفا االستفهاـ، ىل واؽبمزة.

 مثاؿ: ىل جئت؟، أجئت؟.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٓٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فهل واؽبمزة حروؼ من حروؼ االستفهاـ، بقية أدوات االستفهاـ كلها أظباء، مثل: من، وما، 
 أين، وكيف.ومىت، و 

 ومن اغبروؼ: حرفا الشرط، إف وإذما.
 مثاؿ: إف ذبتهد تنجح، إذما ذبتهد تنجح. 

 وبقية أدوات الشرط أظباء.
 مثاؿ: من هبتهد ينجح، مهما تفعل ذبزى بو.

ومن اغبروؼ حروؼ االستفتاح، مثل: أال، وأما، ومن اغبروؼ: حروؼ االستثناء، مثل: إال، 
 وكذلك تاء التأنيث الساكنة.

 مثاؿ: ذىبت.
من اغبروؼ، وقد، حرؼ ربقيق أو تقليد، فاغبروؼ كثَتة، فاغبروؼ كلها مبنية، عرفنا أاها مبنية، 
ينبٍت على ذلك سؤاؿ مهم، مبنية على ماذا؟ مبنية على حركات أواخرىا، اظبع وانظر إىل حركة آخر اغبرؼ، 

 وقل: ىذا اغبروؼ مبٍت على ىذه اغبركة. 
، مل ، ىل ، ْ  مثاؿ: من      ْ    ْ         . ْ  لن    

 فهذه حروؼ مبنية على السكوف.
. َ  مثاؿ: سوؼ           

 ىذا حرؼ تسويف مبٍت على الفتح.
ٍ                               مثاؿ: الكتاب لزيد . الالـ: حرؼ جر، مبٍت على الكسر.                  

ُ                        مثاؿ: انتظرتك منذ يومُت. منذ : حرؼ جر، مبٍت على الضم.                            
 يبٌت على السكوف، على الفتح، على الكسر، وعلى الضم، كل اغبروؼ مبنية على حركات

 أواخرىا.
 انتهينا من اغبروؼ، ننتقل إىل الفعل.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، وأمر، ومضارع، وميزنا بينها، نأيت للماضي، اؼباضي كلو مبٍت،  ٍ                                                          الفعل عرفنا أنو ثالثة أقساـ: ماض                                
              ً  سواء كاف ثالثي ا.

 مثاؿ: سجد، رفع، ذىب.
             ً  أو كاف رباعي ا.

 مثاؿ: دحرج، أقبل.
            ً  أو كاف طباسي ا.

 مثاؿ: انطلق.
             ً  أو كاف سداسي ا.
 مثاؿ: استخرج.

.  سواء كاف مبٍت للمعلـو
 مثاؿ: قرأ.

 أو مبٍت للمجهوؿ.
       ُ    مثاؿ: ق رأ.

ً   سواء كاف تام ا، كاألفعاؿ السابقة، أو ناقص ا.                            ً            
 مثاؿ: كاف، ليس.

ً   سواء كاف متصرف ا كما سبق، أو جامد ا.                  ً               
 مثاؿ: نعم، وبئس.

 فهذاف فعالف ماضينا، والدليل على ذلك، قبوؿ تاء التأنيث الساكنة.
 مثاؿ: زيد نعم الرجل، وىند نعمت اؼبرأة.

، فنعمة مثل كاف، ومثل دخل وخرج يف اغبكم واإلعراب. ِ                                               إذف: فعل ماض              



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً    ُ   فالفعل اؼباضي عرفنا أنو مبٍت، أي ليس فيو معرب، ومبٍت على الفتح، فالفعل اؼباضي دائم ا ي بٌت                                                                               
            ً                ً       قد يكوف مقدر ا، فقد يكوف ظاىر ا وىذا                                                         ً     على الفتح، كاألمثلة السابقة، إال أف ىذا الفتح قد يكوف ظاىر ا، و 

 ىو األصل واألكثر.
َ  مثاؿ: سجد ، ركع ، خرج ، دخل .      َ      َ      َ          

              ً             ً               وقد يكوف مقدر ا، ويكوف مقدر ا يف ثالثة مواضع:
 اؼبوضع األوؿ: اؼبختـو بألف.

 مثاؿ: دعا، سعى.
بفتح أو فالفعل دعا ـبتـو بألف، واأللف يف العربية كما نعرؼ مالزمة للسكوف، ال يبكن أف ربرؾ 

، أي مبٍت على الفتح، إذف األلف عليو فتح أيض ا، فاأللف اجتمع عليو الفتح  ً                           ضم أو كسر، وىذا فعل ماض                                           ِ                       
، فالذي حدث أف السكوف اؼبالـز غطى الفتح ومنعو من الظهور.  حركة البناء، والسكوف اؼبالـز

 اؼبوضع الثاين: إذا اتصلت بو واو اعبماعة.
 مثاؿ: ذىبوا، سجدوا.

، مبٍت على الفتح، فعندما اتصلت واو اعبماعة، فاألصل  َ                                           يف ذىبوا قبل دخوؿ واو اعبماعة، ذىب                                 
                                                                           ً            أصبح الفتح مقدر، واؼبقدر كما سيأيت يف عالمات اإلعراب أي أنو موجود إال أف ىناؾ شيئ ا غطاه وسًته 

،  ومنعو من الظهور، ىناؾ حركة أو سكوف غطى ىذه اغبركة اؼبقدرة فمنعها من الظهور، فذىبوا َ   أصلها ذىب          
                                     َ                                                      مث واو اعبماعة، فكاف القياس أف يقاؿ: ذىب وا. ىذا ثقيل عند العرب، وزبلصت العرب من ىذا الثقل بأف 
                                                                               ُ                  جلبوا ضمة، وجعلوىا قبل الواو، نسميها ضمة اؼبناسبة، حركة مناسبة للواو، فقالوا: ذىب وا. فالباء يف آخر 

ضم حركة اؼبناسبة، ما يبكن أف يظهر، الذي حدث أف   ُ                                             ذىب وا اجتمع عليو حركتاف: الفتح حركة البناء، وال
الضم وىو حركة اؼبناسبة غطت الفتح حركة البناء، أي منعتها من الظهور، فنسميها حركة مقدرة، أي 

 موجودة لكن مغطاة وفبنوعة من الظهور.
 اؼبوضع الثالث: إذا اتصل بو ضمَت رفع متحرؾ. شرحنا الضمَت، وىو ىنا ضمَت متصل، والضمَت

اؼبتصل كما عرفنا يف ضمائر رفع، وضمائر نصب وجر، وضمائر رفع ونصب وجر، فالضمائر اؼبتصلة تسعة، 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

وكبن نقوؿ: إذا اتصل بو ضمَت رفع. يريد اػبمس تواين، ويريد التاسع وىي ناء اؼبتكلمُت  ألاها تأيت رفع، 
تواين، ذىبت، فهذا متصل ونصب، وجر، فصارت ستة، وىو ىنا يريد ضمَت رفع متحرؾ، الضمائر اػبمس 

متحرؾ، وألف االثنُت ذىبا، ساكن، وواو اعبماعة ذىبوا، ساكن، وياء اؼبخاطبة اذىيب، ساكن، ونوف 
النسوة، اذىنب، ذىنب، يذىنب، متحرؾ، وناء اؼبتكلمُت، ذىبنا، عبارة عن نوف وألف، النوف مفتوحة، واأللف 

ً                     تحركة وثالثة ساكنة، متحركة دائم ا ذبتمع يف األحكاـ ىنا ساكنة، إذف متحرؾ، ضمائر الرفع اؼبتصلة ثالثة م                              
ً                        ويف مواضع كثَتة يف النحو والصرؼ، والثالثة الساكنة ذبتمع يف األحكاـ أيض ا يف مواضع كثَتة يف النحو                                                                

 والصرؼ.
 فالساكنة: ألف االثنُت، وواو اعبماعة، وياء اؼبخاطبة، ستأتينا يف األفعاؿ اػبمسة.

 تكلم.واؼبتحركة: تاء اؼب
 مثاؿ: ذىبت.
 ونوف النسوة.
 مثاؿ: ذىنب.

 وناء اؼبتكلمُت.
 مثاؿ: ذىبنا.

 ىذه ذبتمع يف األحكاـ كما ىنا، فاؼباضي إذا اتصل بو ضمَت رفع متحرؾ، يبٌت على الفتح اؼبقدر.
 مثاؿ: ذىبت.

. ُ  فأصل الفعل: فعل ، مبٍت على الفتح، لو اتصل بو تاء الفعل كاف القياس أف يقاؿ: ذىب ت   ّ                                                             َ ىذا                
القياس، لكن صار يف ثقل يف الكالـ، باجتماع أربع متحركات متتالية، فتخلص العرب من ىذا الثقل 
ٍ                                 بتسكُت آخر الفعل، أي جلبوا سكون ا ووضعوه على الباء، فالباء حينئذ  صار عليو فتح، وىو حركة البناء،                                 ً                              

حدث أف السكوف غطى  وسكوف ؾبلوب للتخلص من الثقل، وال يبكن أف يظهر الفتح والسكوف، الذي
 الفتح ومنعو من الظهور، فنقوؿ: مبٍت على الفتح اؼبقدر.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

اػبالصة: أف الفعل اؼباضي مبٍت، مبٍت على الفتح الظاىر، وىو األصل واألكثر، واؼبقدر يف ثالثة يف 
رفع                    ً                                                             ً     مواضع: إذا كاف ـبتوم ا باأللف كػ: دعا وسعى، أو متصل بواو اعبماعة كػ: ذىبوا، أو متصال  بضمَت

 متحرؾ كػ: ذىبت.
النوع الثاين من األفعاؿ: فعل األمر. عرفناه وميزناه من قبل، وكلو مبٍت، والقاعدة: أف فعل األمر 
يبٌت على ما هبـز بو مضارعو، واغبصر: أف فعل األمر يبٌت على حذؼ النوف، وعلى حذؼ حرؼ العلة، 

نوف، ويبٌت على حذؼ حرؼ العلة إذا كاف وعلى السكوف، ويبٌت على حذؼ النوف إذا كاف آخر اؼبضارع 
آخر مضارعو حرؼ علة، ويبٌت على السكوف فيما سوى ذلك، فاألمر من يذىب، اذىب، فعل أمر مبٍت 
على السكوف، واألمر من يسعى، اسع، واألمر من يذىبوف، اذىبوا، مبٍت على حذؼ النوف، فإف قاؿ 

هم ؼباذا كاف األمر كذلك؟. اعبواب سهل، وىو أف أىل طالب: فهمنا ذلك وعرفنا، نريد السبب، نريد أف نف
اللغة يقرروف أف فعل األمر مأخوذ من اؼبضارع، واؼبضارع مأخوذ من اؼباضي، فاألصل اؼباضي، ويأخذ من 
اؼباضي اؼبضارع، ويأخذ من اؼبضارع األمر، فلهذا صار األمر يبٌت على ما هبـز بو اؼبضارع، إذا أردت أف 

 انظر إىل مضارع.تعرؼ حكم األمر ف
 مثاؿ: اجلسوا.

فاؼبضارع: هبلسوف، فاألمر منو: اجلسوا، مبٍت على حذؼ النوف، والنوف يف أصلو، فأصل األمر 
 اؼبضارع، أي مبٍت على حذؼ النوف اليت كانت يف اؼبضارع هبلسوف.

 مثاؿ: اجلسا.
 اؼبضارع: هبلساف، فاجلسا: مبٍت على حذؼ النوف اليت يف أصلو اؼبضارع.

 اؿ: اجلسي.مث
 اؼبضارع: ذبلسُت، فاجلسي: مبٍت على حذؼ النوف.

وسيأيت أف هبلسوف، وهبلساف، وذبلسُت، اؼبضارع اؼبتصل بواو اعبماعة: ذبلسوف، أو ألف االثنُت: 
 ذبلساف، أو ياء اؼبخاطبة: ذبلسُت، ىذه تسمى األفعاؿ اػبمسة.

 واؼبضارع اؼبختـو حبرؼ علة يبٌت على حذؼ حرؼ العلة.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

.مثا  ؿ: يسعى اسع، ويدعو ادع، ويرمي اـر
 ربذؼ حرؼ العلة، نقوؿ: فعل أمر مبٍت على حذؼ حرؼ العلة.

وكذلك األمر من يرضى، ارض: فعل أمر مبٍت على حذؼ حرؼ العلة، والذي قبل حرؼ العلة ال 
وقفنا نقوؿ:  عالقة لنا بو، يبقى على ما ىو عليو، فحركة الضاد يف يرضى الفتح، تبقى على ما ىي عليو، إذا

. فأف الوقوؼ على ساؾ، فإذا وصلنا نقوؿ: ارض  بقضاء اهلل. الفتح كما ىو ال عالقة لنا بو، يبقى  َ                                             أرض                                            ْ   
 على حالو.

ُ                        وكذلك يدعو، األمر: أدع ، نقف على السكوف، لو وصلنا، نقوؿ: أدع  إىل اهلل. بالضم  ألف العُت                                       ْ                     
ُ                                        يف يدع و مضمومة، ما لنا عالقة هبا، تبقى على حاؽبا     . 

              ْ                      ِ                                                  وكذلك يرمي، ارـ ، فإذا وصلنا نقوؿ: ارـ  بالسهم. ألف اؼبيم يف يرمي مكسورة تبقى على حاؽبا، كبن 
                                    ً                                                 فقط كبذؼ حرؼ العلة يف األمر، وال نغَت شيئ ا آخر، فإذا كاف اؼبضارع ليس يف آخره نوف وال حرؼ علة 

 فأنو يبٌت على السكوف.
 رج استخرج.مثاؿ: يذىب اذىب، هبلس اجلس، ينطلق انطلق، يستخ

فاػبالصة: أف فعل األمر مبٍت كلو، ويبٌت على حذؼ النوف، وعلى حذؼ حرؼ العلة، وعلى 
السكوف، ويف ذلك قاؿ اؼبصنف كما قرأنا باألمس: فاغبروؼ واألفعاؿ اؼباضية وأفعاؿ األمر كلها مبنية. كما 

اخرىا، والفعل اؼباضي مبٍت على شرحنا قبل قليل، لكن مبنية على ماذا؟ يقوؿ: اغبروؼ مبنية على حركات أو 
، وفعل األمر مبٍت على ما هبـز بو مضارعو. أي يبٌت على حذؼ -أي الفتح الظاىر والفتح اؼبقدر-الفتح 

 النوف، وعلى حذؼ حرؼ العلة، وعلى السكوف.
ً                   ً اآلف انتهينا من اغبروؼ ومن اؼباضي ومن األمر، بقي  اؼبضارع وبقي  أيض ا االسم، اآلف نضع خط ا                                                               

يقسم الكلمات قسمُت، فقبلو ما شرحناه قبل قليل، اغبروؼ واؼباضي واألمر، وبعده ما بقي، اؼبضارع 
سيسهل عليو  -إف شاء اهلل-واالسم، وىذا اػبط كما سيأيت سنسميو خط اإلعراب، والذي يفهمو 

 اإلعراب، اآلف نقفز ىذا اػبط، ونذىب إىل اؼبضارع.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

بل بعضو معرب وبعضو مبٍت، فيو معرب وفيو مبٍت، فاألكثر فيو أنو                 ً         ً   واؼبضارع ليس معرب ا وال مبني ا، 
معرب، وال يبٌت إال يف حالتُت فقط: إذا اتصلت بو نوف التوكيد، فيبٌت على الفتح، وإذا اتصلت بو نوف 
النسوة فيبٌت على السكوف، ونوف التوكيد تتصل بالفعل لتقويتو وتأكيده، إذا أردت التأكيد الشديد القوي 

  بنوف مشددة.تأيت
                                            مثاؿ: ىل تذىنب  إىل زيد؟، ىل ذبتهدف  يف دروسك؟.

 وإف أردت التوكيد اػبفيف تأيت بنوف ساكنة.
 مثاؿ: ىل تذىنب إىل زيد؟، ىل ذبتهدف يف دروسك؟.

فإذا اتصلت نوف التوكيد بفعل مضارع فأنو يبٌت على الفتح، فتذىنب، اؼبضارع: تذىب، آخر حروفو 
، وإذا اتصلت بو نوف النسوة يبٌت السكوف، فنوف النسوة نوف مفتوحة،  الباء، وضعنا عليو             َ                                                               الفتح يف تذىنب 

 تعود إىل صبع مؤنث.
ف يف دروسهن، الوالدات يرضع ن أوالدىن. ْ                         ْ          مثاؿ: الطالبات يذىنب  مبكرات، الطالبات هبتهد                       ْ                    

: آخر الفعل الباء، وىي عليها سكوف.       ْ                                  فيذىنب 
                             ً                  نسوة وال نوف توكيد، يكوف معرب ا، وىذا األكثر فيو.وإذا مل يتصل الفعل اؼبضارع بنوف 

، الرجاؿ يذىبوف.  ُ                  مثاؿ: يذىب  زيد ، زيد  يذىب       ٌ      ٌ     ُ           
 فيذىبوف: النوف ىنا ليست نوف توكيد وال نوف نسوة.

. ْ  مثاؿ: زيد يذىب  مبكر ا، زيد  لن يذىب  مبكر ا، زيد  مل يذىب         ٌ      ً      َ         ٌ      ً      ُ               
 معرب. فآخر يذىب اختلف، مرة فتحة، ومرة ضمة، ومرة سكوف، إذف

 مثاؿ: الرجاؿ يذىبوف، الرجاؿ لن يذىبوا، الرجاؿ مل يذىبوا. 
اختلف آخره، مرة يذىبوف ومرة يذىبوا، اختلف آخره، فهو معرب، فاؼبضارع معرب إال إذا ا تصلت 

                                                    ً  بو نوف النسوة أو نوف التوكيد يكوف مبٍت، أي يكوف ثابت ا.
 ت مل يذىنب.مثاؿ: الطالبات يذىنب، الطالبات لن يذىنب، الطالبا



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فإذا قلنا: الطالبات لن يذىنب. فلن: أداة نصب، وعالمة النصب األصلية كما نعرؼ وكما سيأيت 
: مل يسبق  . فإذا قلت: الطالبات يذىنب. فيذىنب  ْ          الفتح، أو الفتحة، ولكن العرب تقوؿ: الطالبات لن يذىنب                                  ْ                                                   

. ، فحكمو الرفع، ومع ذلك نقوؿ: الطالبات يذىنب  ،                                                         ْ بناصب وال جباـز بالسكوف وكذلك يف النصب واعبـز
 فهو ثابت مبٍت كما يقوؿ النحويوف.

 وكذلك لو اتصلت بو نوف التوكيد. 
              َ            ً   مثاؿ: ىل تذىنب  يا زيد مبكر ا؟.

، فحكمو الرفع، ومع ذلك وضعنا على آخر الفعل  الفعل تذىب مل يسبق بناصب، ومل يسبق جباـز
؟، ولو وضعنا قبلو جازم   . فعالمة اعبـز األصلية                    َ                      ً اؼبضارع فتح، ىل تذىنب                               َ                    ا مثل ال النهاية، نقوؿ: ال تذىنب 

. بالفتح، ففي الرفع فتح، ويف اعبـز فتح ما تغَت.                                    َ                                            السكوف، ومع ذلك تقوؿ العرب: ال تذىنب 
إذف: فكالـ النحويُت صحيح أف اؼبضارع مبٍت إذا اتصلت بو نوف التوكيد أو النسوة، ومعرب فيما 

قاؿ: والفعل اؼبضارع معرب إال إذا اتصلت بو نوف النسوة فيبٌت على  سوى ذلك، وىذا كالـ اؼبصنف،
 السكوف، كيسجدف، أو نوف التوكيد فيبٌت على الفتح كهل تسجدف؟.

                                                                          بذلك نكوف قد انتهينا من األفعاؿ، ومن قبل انتهينا من اغبروؼ، بقي  لنا األظباء.
، وأكثر أحكاـ النحو تدور حوؿ األظباء، فاألظباء كما تعرفوف ىي أكثر اللغة، فأكثر اللغة األظباء

فاألظباء من حيث اإلعراب والبناء ليست معربة وال مبنية، فبعضها معرب وبعضها مبٍت، واألصل واألكثر يف 
 األظباء اإلعراب، أاها معربة.

ٌ           مثاؿ: جاء زيد . يف الرفع.              
ً                   مثاؿ: أكرمت  زيد ا. زيد ا: مفعوؿ بو منصوب.       ً     ُ            

ٍ     مثاؿ: سلمت على زيد . زي  ً                          د ا: اسم مسبوؽ حبرؼ جر ؾبرور.                 
 إذف: معرب متغَت.

ٌ            مثاؿ: ىذا مسجد . مسجد : خرب مرفوع.       ٌ               
ً                   مثاؿ: بينت مسجد ا. مسجد ا: مفعوؿ بو منصوب.        ً                



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ            مثاؿ: صليت يف مسجد . مسجد : اسم ؾبرور.       ٍ                  
، فاألصل  ، الرجاؿ  ، واؼبساجد ، اؼبساجد ، والرجاؿ  ، الباب  ، الباب  َ         إذف فهو معرب، وكذلك، الباب          ُ          َ         ُ          ِ        َ        ُ                          

                                                          ً       ً     ً  واألكثر يف األظباء أاها معربة، أي أف آخرىا يتغَت بتغَت إعراهبا رفع ا ونصب ا وجر ا.
وبعض األظباء مبنية وىي عشرة، ىذه األظباء العشرة ال بد من حفظها، أو على األقل ال بد من 

أظباء مشهورة استظهارىا، إذا وردت عليك تعرؼ أاها مبنية، تعاملها وتعرهبا إعراب ومعاملة اؼببٍت، وبعضها 
 وكثَتة االستعماؿ، فال بد من معرفتها.

فاألكثر واألصل يف االسم قولو: واالسم معرب إال عشرة أسماء تبنى على حركات أواخرىا: 
اإلعراب، والبناء قليل فيو، سنحصر القليل اؼببٍت، و اؼببٍت من األظباء عشرة، وىذه اؼببنية العشرة كلها مبنية 

نظر إىل حركة آخر االسم اؼببٍت، وتقوؿ: إف ىذا االسم اؼببٍت مبٍت على ىذه اغبركة. على حركات أواخرىا، ت
 وسيذكر اؼبصنف ىذه األظباء العشرة اؼببنية، وسنشرحها بسرعة.

قولو: وىي الضمائر وأسماء اإلشارة سوى المثنى، واألسماء الموصولة سوى المثنى، وأسماء 
، وأسماء األفعال، والعلم المختوم بويو، واألعداد المركبة االستفهام عدا أي، وأسماء الشرط عدا أي

 فهي عشرة أظباء: عدا اثني عشر، والظروف المركبة وبعض الظروف المفردة:
األوؿ: الضمائر. ال وبتاج أف نشرح الضمائر، فقد شرحناىا من قبل، عرفنا أف الضمائر بعضها 

فنا أف اؼبتصلة تسعة، وأف اؼبنفصلة ستة، فعرفنا  متصل وبعضها منفصل، وىناؾ ضمائر رفع ونصب وجر، وعر 
 كل ىذا الكالـ، والذي نريده اآلف أف نقوؿ: إف الضمائر كلها مبنية على حركات أواخرىا.

ُ                    مثاؿ: كبن . ضمَت مبٍت على الضم.         
. ضمَت مبٍت على الفتح. َ                     مثاؿ: أنت           
. ضمَت مبٍت على الفتح. َ                     مثاؿ: ىو          
. الكاؼ: مبٍت على ال َ                    مثاؿ: أحبك   فتح.         

. الكاؼ: مبٍت على الكسر. ِ                        مثاؿ: أحبك            



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 فالضمائر كلها متصلة أو منفصلة مبنية على حركات أواخرىا.
الثاين: أظباء اإلشارة سوى اؼبثٌت. وأظباء اإلشارة شرحناىا وحصرناىا من قبل، عرفنا أاها ىذا، 

 وىذه، وىذاف، وىاتاف، وىؤالء.
اف يبقى ىذا: اسم إشارة مبٍت على السكوف، وىذه: لبرج اؼبثٌت ىاذاف وىات وقولو: سوى المثنى:

                              ِ                           اسم إشارة مبٍت على الكسر، وىؤالء : اسم إشارة مبٍت على الكسر.
 فهذه أظباء مبنية ال تتأثر.

              ِ            ِ               ِ   مثاؿ: جاء ىؤالء ، أكرمت ىؤالء ، سلمت على ىؤالء . 
   ِ        ىؤالء ، مالـز فمرة جاء فاعل، ومرة جاءت مفعوؿ بو، ومرة جاءت اسم ؾبرور، ومع ذلك ما تغَت 

 الكسر.
 واؼبثٌت من أظباء اإلشارة معرب، أي متغَت بتغَت اإلعراب.

 مثاؿ: جاء ىذاف، أكرمت ىذين، سلمت على ىذين.
فيعرب إعراب اؼبثٌت كما سيأيت، يرفع باأللف وينصب وهبر بالياء، فهو متغَت، مرة باأللف ومرة 

 بالياء، ومتغَت أي معرب.
سوى اؼبثٌت. واألظباء شرحناىا وعرفناىا، وىي: الذي، اليت، اللذاف، الثالث: األظباء اؼبوصولة 

 اللتاف، الذين، الاليت، الالئي.
أي لبرج اللذاف واللتاف، يبقى اؼبفرد واعبمع: الذي، واليت، والذين، والاليت،  وقولو: سوى المثنى:

 والالئي، أظباء موصولة مبنية على حركات أواخرىا.
ْ       مثاؿ: جاء الذي  أحبو، ْ       أكرمت الذي  أحبو، مررت بالذي  أحبو.                                ْ           

 فهو مالـز السكوف، مع أنو فاعل ومفعوؿ بو ومسبوؽ حبرؼ جر.
َ        مثاؿ: جاء اللذين  أحبهم، أكرمت الذين  أحبهم، سلمت على الذين  أحبهم.                       َ                    َ                 

                                     ً         ً       ً                                  فاللذين: اسم مبٍت على الفتح، ال يتغَت رفع ا وال نصب ا وال جر ا، فمرة جاء فاعل، ومرة جاء مفعوؿ، 
                                              ومرة ؾبرور حبرؼ جر، ومع ذلك بقي  كما ىو ما تغَت.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٓ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 واستثٌت من ذلك اؼبثٌت: اللذاف، واللتاف، فهما معرباف.
ُ                           مثاؿ: جاء اللذاف، أكرمت  اللذين، وسلمت على اللذين.                        

 يعرب إعراب اؼبثٌت.
 الرابع: أظباء االستفهاـ عدا أي. وأسلوب االستفهاـ أسلوب عريب معروؼ، لو أدوات مشهورة،

وأدوات االستفهاـ كلها أظباء عدا ىل واؽبمزة، فهل واؽبمزة حرفاف يأخذاف أحكاـ اغبروؼ مبٍت، بقية أدوات 
االستفهاـ مثل: من، ما، أين، كيف، مىت، كم، أظباء، فإذا كانت أظباء، إذا وصلنا إىل اإلعراب ستعرب 

تعرب إعراب األظباء، لكن الذي إعراب األظباء، مبتدأ، خرب، مفعوؿ بو، حاؿ، ظرؼ زماف، ظرؼ مكاف، 
 يهمنا اآلف ىنا أف كل أظباء االستفهاـ مبنية على حركات أواخرىا عدا أي مبنية.

 مثاؿ: من يف الدار؟. من: مبتدأ.
 مثاؿ: من أبوؾ؟. من: خرب.

 مثاؿ: دبن مررت. من: مسبوقة حبرؼ جر.

 مثاؿ: من أكرمت؟. من: مفعوؿ بو مقدـ.
 سبوقة حبرؼ جر ومع ذلك مالزمة للسكوف.فمبتدأ وخرب ومفعوؿ بو وم

 س: كيف أعرؼ إعراب أظباء االستفهاـ، مبتدأ، خرب، مفعوؿ بو مقدـ، إىل آخره؟.
جػ: نقوؿ: ىذا ال يصلح شرحو للمبتدئُت. لكن من أراد أف يتعرؼ على ذلك يعود إىل كتب النحو 

يف اؼبفضلة كيفية إعراب أظباء االستفهاـ؟  أو إىل فتوى يل يف حسايب يف تويًت باسم اؼبفيت اللغوي، يف فتوة
 وبينت طريقة إعراهبا.

 إذف فأي يف أظباء االستفهاـ معربة، أي متغَتة. وقولو: عدا أٍي:
ُ                                  مثاؿ: أي  رجل  عندؾ؟. أي : مبتدأ، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة.           ٌ     ُ         

ٍ                                                 مثاؿ: أي  رجل  أكرمت؟. أي: مفعوؿ بو، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة.              
: ؾبرور حبرؼ اعبر، وعالمة جره الكسرة.مثاؿ: بأ ِ                                  ي  رجل  مررت؟. بأي             ٍ     ِ 

 فرفع بالضمة، ونصب بالفتحة، وجر بالكسرة، تغَت بتغَت اإلعراب.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 إذف: فأي معرب.
ٍ  اػبامس: أظباء الشرط عدا أي. أسلوب الشرط أسلوب عريب معروؼ، أف تقيم فعال  على فعل          ً                                                                  

 برابط أداة من أدوات الشرط.
 نجح، إف ذبتهد تنجح.مثاؿ: من هبتهد ي

 وأدوات الشرط كلها أظباء عدا إف وإذما، فإف وإذما تأخذ حكم اغبروؼ.
 مثاؿ: إف ذبتهد تنجح، إذما ذبتهد تنجح.

بقية أدوات الشرط أظباء، تعرب إعراب األظباء، مبتدأ، وخرب، ومفعوؿ بو، إىل آخره، وأظباء الشرط  
 كلها مبنية عدا أي.

 : مبتدأ.مثاؿ: من هبتهد ينجح. من
. من: مفعوؿ بو مقدـ.  مثاؿ: من تكـر أكـر
 مثاؿ: دبن سبر أمر. من: مسبوؽ حبرؼ جر.

ّ   فمرة جاءت مبتدأ، ومفعوؿ بو، ومسبوؽ حبرؼ جر، ومع ذلك مل يتغَت لفظو  ألنو مبٍت، عدا أي ،                                                                                
 فأي من أدوات الشرط اسم معرب.

ٌ                             مثاؿ: أي  هبتهد ينجح. أي : مبتدأ، مرفوع، وعالمة رفعو ا               ٌ  لضمة.       
. أي ا: مفعوؿ بو، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة.          ً               ً                                      مثاؿ: أي ا تكـر أكـر

: مسبوؽ حبرؼ جر، ؾبرور، وعالمة جره الكسرة. ِ                                        مثاؿ: بأي  سبر أمر. أي             ٍ          
السادس: أظباء األفعاؿ. ىي أظباء ظباعية، ظاىره اسم  ألنو يقبل عالمة من عالمات االسم اؼبميزة 

 و اسم، ومعناه فعل، فيسمى اسم فعل.كالتنوين، لكن معناه فعل، لفظ
 مثاؿ: صو. دبعٌت اسكت.

 مثاؿ: آمُت. دبعٌت استجب.
 . دبعٌت أتضجر.مثاؿ: أؼ



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: ىيهات. دبعٌت بعد.
 مثاؿ: شتاف. دبعٌت افًتؽ.

.                                                        ً أظباء ظباعية، حكمنا عليها بأاها اسم  ألاها قبلت التنوين مثال 
، صو .  ٍ    ٍ   مثاؿ: أؼ          

 كلها مبنية، مبنية على حركات أواخرىا.  ومن حيث البناء واإلعراب
. اسم فعل، مبٍت على الكسر. ٍ                          مثاؿ: أؼ          

 مثاؿ: آمُت؟. اسم استفهاـ، مبٍت على الفتح.
         ٍ                 مثاؿ: واه . مبٍت على الفتح.
        ٍ                 مثاؿ: آه . مبٍت على الكسر.

ْ                  مثاؿ: تخ . مبٍت على السكوف.         
 فأظباء األفعاؿ كلها مبنية على حركات أواخرىا.

 م اؼبختـو بويو. أي اسم ـبتـو بويو فهو مبٍت على الكسر، على حركة آخره.السابع: العل
 مثاؿ: سيبويو، عمرويو، خالويو، نفطويو. 

 ويو: ىذه الصقة فارسية، دخلت اللغة العربية، يبكن أف توثقها بأي اسم.
 مثاؿ: زيد، زيدويو، وعمرو، عمرويو.

    ً  وجر ا.                     ً               ً       ً فيكوف االسم معها مبني ا على الكسر، رفع ا ونصب ا
 مثاؿ: قاؿ سيبويو، أحب سيبويو، رضبة اهلل على سيبويو.

فمرة جاء فاعل، ومرة مفعوؿ بو، ومرة ؾبرور حبرؼ جر، ومع ذلك لـز لفظو الكسر يف 
 الرفع والنصب واعبر.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

الثامن: األعداد اؼبركبة عدا اثٍت عشر. فكل اللغات فيها أعداد، واألعداد يف اللغة العربية 
 معروفة:أنواع مشهورة 

النوع األوؿ: األعداد اؼبفردة. من واحد إىل عشرة أو من صفر إىل عشرة على خالؼ ىل 
              ً                               يعد الصفر عدد ا أـ ال؟ ىذه نسميها أعداد مفردة.

 النوع الثاين: األعداد اؼبركبة. من أحد عشر إىل تسعة عشر.
أربعوف،  النوع الرابع: ألفاظ العقود. اللفظ الذي يف آخر العقد، عشروف، ثالثوف،

 طبسوف، ستوف، سبعوف، شبانوف، تسعوف.
ٍ                       النوع اػبامس: األعداد اؼبتعاطفة. من واحد  وعشرين إىل تسعة وتسعُت.                                      

 النوع السادس: اؼبائة واأللف. 
ىذه األعداد يف العربية، فأكرب عدد عند العرب ىو األلف، عدد مفرد، أما اؼبليوف وما 

 بعربية، العرب ال يعرفوف إال األلف.فوقو فأشياء نسمعها وال نعرفها لكنها 
 وكل األعداد خاضعة لألصل يف األظباء، أاها معربة.

            ُ                َ                   ِ              ُ  مثاؿ: جاء طبسة  رجاؿ، أكرمت طبسة  رجاؿ، سلمت على طبسة  رجاؿ، جاء طبسة  
                ً                     ٍ                 ُ                َ  وعشروف، أكرمت طبسة  وعشرين، سلمت على طبسة  وعشرين، جاء مائة  رجل، أكرمت مائة  

                  ِ      رجل، سلمت على مائة  رجل.
فكلها معربة تتغَت بتغَت اإلعراب، إال األعداد اؼبركبة من أحد عشر إىل تسعة عشر فأاها 

 مبنية على حركة آخرىا، أي مبنية على فتح اعبزأين سوى اثٍت عشر.
، سلمت على طبسة  عشر   ، أكرمت طبسة  عشر  رجال  َ  مثاؿ: جاء طبسة  عشر  رجال      َ             ً     َ     َ          ً     َ     َ            

.     ً رجال 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٗ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َ                      فخمسة  عشر  مرة جاءت فاعل، ومرة  جاءت مفعوؿ، ومرة جاءت ؾبرورة حبرؼ جر،     َ    
ومع ذلك يف األمثلة جاءت مبنية على فتح اعبزأين، واؼبقصود بالًتكيب ىنا وسنستفيد منو بعد 
                                          ً      ً                          قليل يف الظروؼ اؼبركبة، ىو حذؼ حرؼ العطف حذف ا مطرد ا، فحرؼ عطف أي قبلو معطوؼ 

             ً      ً   ف، حذفناه حذف ا مطرد ا، عليهن وبعده معوؼ، أي اظباف، وىنا عدداف، وبينهما حرؼ عط
. أي جاء طبسة  . أي عشرة وطبسة، فإذا قلت: جاء طبسة  عشر  رجال  َ     ً             ومعٌت قولنا: طبسة  عشر      َ                                 َ     َ              
                       ٌ                                                         وعشرة، كما تقوؿ: جاء طبسة  وعشروف. إال أف العرب يف األعداد اؼبتعاطفة أبقوا حرؼ العطف، 

ذه لغتهم، والًتكيب أي ويف األعداد اؼبركبة من أحد عشر إىل تسعة عشر حذفوا حرؼ العطف، ى
                 ً      ً                                                     َ  حذؼ حرؼ العطف حذف ا مطرد ا من أسباب البناء، يبٍت ما قبلو وما بعده على الفتح، طبسة  
، حذفوا حرؼ العطف، وبنوا اعبزأين على الفتح، عدا أثٍت عشر، فأنو معرب مبٍت، اعبزء  َ                                                                             عشر    

، وسلمت ، وأكرمت اثٌت عشر  رجال  َ     ً       األوؿ منو، تقوؿ: جاء اثنا عشر  رجال                 ً     َ                              . َ     ً  على اثٍت عشر  رجال            
 يعرب إعراب اؼبثٌت، يرفع باأللف، وينصب وهبر بالياء.

التاسع: الظروؼ اؼبركبة. الظروؼ صبع، مفرده ظرؼ، واؼبراد بالظرؼ اسم الزماف الذي 
 يعرب ظرؼ زماف، ىذا اؼبراد بالظرؼ، اسم زماف ويعرب ظرؼ زماف.

ً            ً              مثاؿ: جاء زيد  صباح ا، وعاد مساء ، وانتظرتك عص      ٌ ، ومبت عنده               ً                 ً           ر ا، وذىبت إليو ليال 
ً    صباح ا.      

 فهذه ظروؼ معربة  ألنو مفردة، كبن نقوؿ: ظروؼ مركبة.
ً       ً   مثاؿ: زرتو صباح ا ومساء .                 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                            ىذا ليس مركب، بل معطوؼ، يبقى على األصل، فصباح ا: ظرؼ زماف منصوب، والواو:                                             
ً                              حرؼ عطف، ومساء : معطوؼ على صباح ا منصوب، ولكي يصَت ظرؼ مركب كبذ ؼ حرؼ              ً                

 العطف.
َ     َ                               مثاؿ: زرتو صباح  مساء  يا ؿبمد. صباح  مساء : ظرؼ زماف مبٍت على فتح اعبزأين.              َ     َ                

َ   ً         ق اؿ  ر ب  إ ين  د ع و ت  قػ و م ي ل ي ال  و نػ ه ارا { ]نوح:  مثاؿ: }  َ  َ  ً  َْ    ِ ْ  َ   ُ  ْ  َ  َ     ِ    َ   َ  َ ٘ .] 
فالظرفاف يف اآلية معرباف  ألنو ليست مركبة، معطوفة، تبقى على األصل معربة، لكن لو 

َ                                         عطف نقوؿ: دعوت قومي ليل  اهار  يا ؿبمد. فنبٍت على فتح اعبزأين، وأضبد شوقي حذفنا حرؼ ال     َ                       
 يقوؿ يف عمر اؼبختار:

                          َ ركزوا رفاتك يف الرماؿ لواء  
 

َ      َ يستنهض الوادي صباح  مساء                      
 

 فبٌت على فتح اعبزأين.
العاشر: بعض الظروؼ اؼبفردة. فعرفنا الظروؼ، واؼبفردة أي ليست مركبة، فالظروؼ 

 ة على أصل األظباء.اؼبفرد
ً            ً   مثاؿ: زرتو صباح ا، وعدت مساء .                 

ىذا األصل، وؽبذا قاؿ: بعض. ىناؾ بعض الظروؼ اؼبفردة، العرب أصحاب اللغة بنوىا، 
 وألزموىا حركة واحدة.

. ظرؼ مكاف مبٍت على الضم. ُ                         مثاؿ: حيث           
ْ                               مثاؿ: إذ ا، إذ . ظرفا زماف مبنياف على السكوف.     ْ         

َ               مثاؿ: اآلف . ظرؼ زماف مبٍت   على الفتح.        
 ىذه ظروؼ مفردة لكن بنتها العرب على حركة واحدة.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٙ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

               َ          َ                                      مثاؿ: اجلس أماـ  زيد. أماـ : ظرؼ زماف، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة.
ُ                                                     مثاؿ: اجلس حيث  هبلس زيد. حيث: ظرؼ مكاف  ألنو بُت مكاف اعبلوس، مبٍت على               

 الضم.
: اسم مبٍت على الضم، ما ي ُ                         مثاؿ: عدت من حيث  جئت. حيث           ُ نجر بالكسرة، وكذلك                

ر ج ه م م ن  ح ي ث  ال  يػ ع ل م وف { ]األعراؼ:  يف قولو تعاىل: } َ            س ن س ت د    ُ  َ ْ  َ  َ   ُ  ْ َ   ْ      ُ  ُ  ِ  ْ  َ ْ  [.ٗٗ[، ]القلم: َٕٛٔ َ 
َ                                          مثاؿ: عد اآلف ، اجلس اآلف . اآلف : ظرؼ زماف مبٍت على الفتح  ألنك تقوؿ: اجلس       َ           َ            

َ                          من اآلف  إىل الغد. فمبٍت على الفتح.       
 زماف  ألنو بُت زماف الزيارة، مبٍت على السكوف.مثاؿ: سأزورؾ إذا قبت. إذا: ظرؼ 

فهذه ىي األظباء اؼببنية العشرة، ال بد من حفظها، أو على األقل على استظهارىا، إذا 
 وردت يف الكالـ تعرؼ أاها مبنية.

 *** اؼبنت ***
فصل في األحكام اإلعرابية: األحكام اإلعرابية أربعة وىي الرفع والنصب والجر 

سماء كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجر، مثالها: محمٌد يكرُم والجزم، فاأل
الضيَف بحفاوة، وىذا يكرم سيبويو بالذي يحبو، واألفعال المضارعة كلها المعربة والمبنية 
يدخلها الرفع والنصب والجزم، مثالها: أجتهُد ولم أىمْل ولن أىمَل، والطالبات يجتهْدَن 

ن يهمْلَن، وأما الحروف واألفعال الماضية وأفعال األمر فال يدخلها حكم ولم يهمْلَن ول
 إعرابي.

 *** الشرح ***



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                                 ً                          بعد أف ميزنا بُت اؼبعربات واؼببنيات ووضعنا بينهما خط ا، ننتقل اآلف إىل الكالـ على 
، فهذه ىي األحك اـ األحكاـ اإلعرابية، وتسمى أنواع اإلعراب، وىي الرفع والنصب واعبر واعبـز

 اإلعرابية، معروفة عند اعبميع.
سؤاؿ ىاـ: ىل ىذه األحكاـ اإلعرابية تدخل على كل الكلمات، أـ تدخل على بعض 

 الكلمات دوف بعض؟.
اعبواب: أاها تدخل على بعض الكلمات دوف بعض، ال تدخل على كل الكلمات، أي  

، وبعض الكلمات أف بعض الكلمات ال بد لو من حكم إعرايب، رفع أو نصب أو جر أو جـز
 ليس ؽبا حكم إعرايب.

سؤاؿ آخر مهم: ما الكلمات اليت تدخلها األحكاـ اإلعرابية، والكلمات اليت ال تدخلها 
ا، ويقع اػبلط فيو عند كثَت من الطالب. ً                                   األحكاـ اإلعرابية؟ فهذا سؤاؿ مهم جد                                   

لى ما قبل اعبواب: أف األحكاـ اإلعرابية تدخل على ما بعد خط اإلعراب، وال تدخل ع
 خط اإلعراب، قلنا: ىذا اػبط مهم. الذي يفهمو يسهل عليو اإلعراب.

                                                        ً             ً        إذف: فاألحكاـ اإلعرابية تدخل على اؼبضارع كلو، سواء كاف معرب ا أو كاف مبني ا، وعلى 
األظباء كلها، سواء كانت معربة أـ مبنية، وما قبل خط اإلعراب ال تدخلو األحكاـ اإلعرابية، أي 

 إلعرابية ال تدخل على شيء من اغبروؼ وال اؼباضي وال األمر.أف األحكاـ ا
نبدأ دبا قبل خط اإلعراب: ما قبل خط اإلعراب اغبروؼ واؼباضي واألمر، ىذه الثالثة ال 
، فإذا قلت لكم: ما اغبكم اإلعرايب  تدخلها األحكاـ اإلعرابية، ال رفع وال نصب وال جر وال جـز

خرجت من البيت إىل اؼبسجد، اعبواب: ليس ؽبما حكم إعرايب، غبرؼ اعبر، )من( و )إىل(، يف، 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٛ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، ما اغبكم اإلعرايب ػبرج يف قولك: خرج ؿبمد  إىل اؼبسجد.  ٌ            ال رفع، وال نصب، وال جر، وال جـز                                                                
 ليس لو حكم إعرايب، وكذلك اسكن يف قولك: اسكن يف ىذا البيت. ليس لو حكم إعرايب.

ليس ؽبا حكم إعرايب، ال رفع، وال نصب، وال جر، فهذه الثالثة: اغبروؼ واؼباضي واألمر 
، وىذا ىو الذي يعرب عنو اؼبعربوف بقوؽبم: ال ؿبل لو من اإلعراب. ومعٌت قوؽبم أي ليس  وال جـز
، وي قاؿ: ال ؿبل لو من اإلعراب. قبل خط                                             ُ                                لو حكم إعرايب، ال رفع وال نصب، وال جر وال جـز

 اإلعراب، أي مع اغبروؼ واؼباضي واألمر.
، أمر، مضارع، فرقنا بينها،  ِ                            عرفنا إىل اآلف أنواع الكلمة، اسم، فعل، حرؼ، فعل ماض                                                  
ً                                                                     وعرفنا أيض ا أف نفرؽ بُت اؼبعرب، ىذا معرب وىذا مبٍت، وعرفنا يف كل اؼببنيات من اغبروؼ           
                َ                                                                   والفعل واالسم عالـ  يبٌت؟ اغبروؼ كلها تبٌت على حركات أواخرىا، واألظباء اؼببنية كلها تبٌت على

حركات أواخرىا، اؼباضي يبٌت على الفتح الظاىر اؼبقدر، وفعل األمر يبٌت على حذؼ النوف أو 
حذؼ حرؼ العلة أو السكوف، عرفنا كل ذلك، واآلف عرفنا أف ما قبل خط اإلعراب ليس لو 

 حكم إعرايب، ويقاؿ يف إعرابو: ال ؿبل لو من اإلعراب. 
اغبروؼ واؼباضي واألمر، ىنا سننتهي من بذلك نكوف قد عرفنا ودرسنا كل ما يتعلق ب

الكالـ على اغبروؼ واؼباضي واألمر، ولن نعود إىل ىذه الثالثة بعد ذلك، من ىنا إىل آخر النحو  
كلو خاص دبا بعد خط اإلعراب، أي باألظباء واؼبضارع، فدعونا ننتهي من اغبروؼ واؼباضي 

 واألمر اآلف  لكي ال نعود إليها بعد ذلك.
َ             د  أ فػ ل ح  ال م ؤ م ن وف { ]اؼبؤمنوف:  َ ق  مثاؿ: }   ُ ِ ْ  ُ  ْ   َ ْ                              ق د {: حرؼ ربقيق، مبٍت على السكوف،  [. }ْٔ   َ ْ َ   َ

ال ؿبل لو من اإلعراب، فهذا أعراب كامل، ثالثة أركاف: النوع، وحركة البناء، واغبكم اإلعرايب، 
وإف شئت أف تقدـ بعضها على بعض ال إشكاؿ، فقد تقوؿ: حرؼ ربقيق، ال ؿبل لو من 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، مبٍت على اإلعراب، مبٍت ِ            على السكوف. فكالنبا صحيح، ال بأس، و }أ فػ ل ح {: فعل ماض            َ  َ ْ َ                                    
َ                                  ال م ؤ م ن وف {: ىذا بعد خط اإلعراب، لو كالـ آخر. الفتح، ال ؿبل لو من اإلعراب، و }   ُ ِ ْ  ُ  ْ  

، ال ؿبل لو من اإلعراب، مبٍت على  ٍ                              مثاؿ: خرج ؿبمد  إىل اؼبسجد. خرج: فعل ماض                         ٌ             
ٌ                 الفتح، وؿبمد : اسم، وإىل: حرؼ   جر، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب.          

مثاؿ: ىل؟. ىل: حرؼ استفهاـ، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، وأنتم 
، ىذه                                                                              ً      تستوعبوف أنكم أعربتم ىل وأنا مل أذكرىا يف صبلة  ألف ىذه الثالثة ال ربتاج إىل صبلة أصال 

أحكاـ ىي األحكاـ اإلعرابية، ىذه ما ؽبا الثالثة ليس ؽبا حكم إعرايب، الذي هبد الكلمة من 
أحكاـ إعرابية، فلهذا حكمها ثابت، فهل ىذا إعراهبا، سواء يف القرآف أو يف األحاديث، يف كالـ 

ً   العرب قديب ا وحديث ا، وشعر ا ونثر ا، فهذا إعراهبا دائم ا.                   ً      ً       ً       ً          
. تبُت وكذلك الفعل اؼباضي، كل الفعل اؼباضي إعرابو واحد، تبُت نوعو تقوؿ: فعل م ٍ       اض   

حكمو اإلعرايب تقوؿ: ال ؿبل لو من اإلعراب. تبُت حركة بنائو تقوؿ: مبٍت على الفتح الظاىر أو 
اؼبقدر. ىذا إعراب خرج، ودخل، وسجد، ورفع، وىو إعراب كاف وظن وليس، وىو إعراب نعم، 

، ودحرج، وانطلق، واستخرج، ىو إعراب كل األفعاؿ اؼباضية، فإ عراب وبئس، وىو إعراب أكـر
 الفعل اؼباضي انتهينا منو.

، ال ؿبل لو من اإلعراب، مبٍت على الفتح  ٍ                                    مثاؿ: دعا اؼبؤمن إىل ربو. دعا: فعل ماض                                     
 اؼبقدر، منع من دخولو التعذر.

، ال ؿبل لو من اإلعراب، مبٍت على الفتح اؼبقدر، منع  ٍ                                               مثاؿ: آمنوا باهلل. آمنوا: فعل ماض                                
 من ظهوره حركة اؼبناسبة.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٓٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ْ َ  َ            س ك ن  أ نت  و ز و ج ك  اعب  ن ة { ]البقرة: ا مثاؿ: }    َ  ُ  ْ َ َ   َ  َ   ْ  ُ ْ        اس ك ن {: فعل  [. }ٜٔ[، ]األعراؼ: ْٖ٘   ُ  ْ  
 أمر، ال ؿبل لو من اإلعراب، مبٍت على السكوف.

تػ غ ف ر ه  إ ن و  ك اف  تػ و ابا { ]النصر:  مثاؿ: } َ   َ     ً           ف س ب ح  حب  م د  ر ب ك  و اس    َ   ُ  ِ   ُ ْ  ِ  ْ  َ  ْ  َ   َ   َ   ِ  ْ َ ِ   ْ    َ ْ             [. } س ب ح {: فعل أمر، َٖ     َ      
{: حرؼ عطف، مبٍت على الفتح، ال ؿبل لو ال ؿبل لو من اإلعراب،  َ                                    مبٍت على السكوف، و }و                     

تػ غ ف ر ه {: فعل أمر، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، و } ْ ُ                                                   من اإلعراب، و }اس   ِ  ْ  َ  ْ ِ      إ ف {:                 
حرؼ ناسخ ينصب اظبو، ويرفع خربه، مبٍت على الفتح، ال ؿبل لو من اإلعراب، ىذا إعراب إف، 

ل، إعراب كل اغبروؼ، كل اغبروؼ إعراهبا أف تذكر نوعها، وحركة وكأف، ولكن، وليت، ولع
 بنائها، مث تقوؿ: ال ؿبل ؽبا من اإلعراب.

 مثاؿ: سوؼ. حرؼ تسويف، مبٍت على الفتح، ال ؿبل لو من اإلعراب.
 مثاؿ: نعم. حرؼ جواب، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب.

 هل، هبذا سنقوؿ لكم: إف اإلعراب ثالثة أنواع: إذف: فاغبروؼ واؼباضي واألمر إعراهبا س
 األوؿ: إعراب سهل. إعراب اؼباضي واألمر واغبروؼ  ألنو ؿبفوظ ما يتغَت.

الثاين: إعراب منضبط. وىو أغلب اإلعراب، فأغلب إعراب االسم واؼبضارع إعراب 
ب منضبط، فلو ضوابط، لو حرصت على صبعها، وتطبيقها، والتمرف عليها، ستضبط أغل

 اإلعراب، سنلقي بعض ىذه الضوابط يف أثناء الشرح.
                                                      ً       ً             الثالث: إعراب مشكل. فهو قليل، وقد أشكل على العلماء قديب ا وحديث ا، وعلى طلبة 
                  ً                                                            العلم، وال زاؿ مشكال  إىل اآلف، لكن أغلب اإلعراب كما رأيتم يبكن أف يضبط  ألنو إما سهل 

 وإما منضبط.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

إىل ما بعد خط اإلعراب، والذي بعد خط اإلعراب  انتهينا فبا قبل خط اإلعراب، نقفز
 إىل اهاية النحو. -إف شاء اهلل–اؼبضارع واالسم، سنستمع هبما 

               ً         ً                 ً         ً                             اؼبضارع كلو معرب ا أو مبني ا، واالسم كلو معرب ا أو مبني ا ال بد أف يدخلهما حكم إعرايب، 
لنصب واعبر، وال جـز فيو، ؼباذا يدخل عليهما من األحكاـ اإلعرابية؟ أما االسم فيدخلو الرفع وا

، وال جر فيو، وهبذا يقوؿ اؼبصنف: فاألظباء كلها اؼبعربة  وأما اؼبضارع فيدخلو الرفع والنصب واعبـز
ٌ     ُ                       ُ               واؼببنية يدخلها الرفع والنصب واعبر، مثاؽبا: ؿبمد  يكرـ  الضيف حبفاوة، وىذا يكرـ  سيبويو بالذي                                             

 وبب.
ٌ          ؿبمد : مبتدأ،  قولو: محمٌد يكرُم ضيفو: ٌ              واؼببتدأ حكمو الرفع، إذف ؿبمد  دخلو الرفع،                              

وؿبمد معرب، اسم معرب دخلو الرفع، يكـر الضيف، الضيف: مفعوؿ بو، واؼبفعوؿ بو حكمو 
النصب، والضيف اسم معرب، وحبفاوة: سبق حبرؼ جر، وحكمو اإلعرايب اعبر، إذف اعبر دخل 

 األظباء اؼبعربة.   ً      ً                                        اظب ا معرب ا، رأينا اآلف أف الرفع والنصب واعبر دخل يف 
ىذا: مبتدأ، حكمو اإلعرايب الرفع، فالرفع دخل   قولو: ىذا يكرم سيبويو بالذي يحب:

كلمة ىذا، وىذا اسم مبٍت، إذف الرفع يدخل األظباء اؼببنية، وسيبويو: مفعوؿ بو، واؼبفعوؿ بو 
   ً   بني ا،                                                                    ً   حكمو النصب، إذف النصب دخل سيبويو، وسيبويو اسم مبٍت، إذف النصب دخل اظب ا م

وبالذي: الباء حرؼ جر، والذي: اسم سبق حبرؼ جر، وحكمو اعبر، إذف اعبر دخل الذي، 
 والذي اسم مبٍت.

إذف: فالرفع والنصب واعبر دخلت أظباء مبنية، فاألحكاـ اإلعرايب الرفع والنصب واعبر 
                     ً                                                  تدخل األظباء كلها وجوب ا، ما يف اسم ليس لو حكم إعرايب، معربة كانت أو مبنية.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

س: ما الفرؽ بُت دخوؿ األحكاـ اإلعرابية على األظباء اؼبعربة، ودخوؽبا على األظباء 
 اؼببنية؟.

جػ: الفرؽ ىو الذي شرحناه، أاها إذا دخلت على اسم معرب تؤثر فيو، وإذا دخلت على 
اسم مبٍت ال تؤثر فيو، ىذا شرحناه، الذي يهمنا اآلف كبن االصطالح النحوي أف النحويُت ميزوا 

ُت اؼبعربات واؼببنيات يف األظباء واؼبضارع، أي ما بعد خط اإلعراب، أي ما تدخلو األحكاـ ب
اإلعرابية، فميزوا يف اؼبصطلحات، فإذا دخل الرفع على ؿبمد، على اسم معرب، قالوا: مرفوع. 

ع، ؿبمد: مبتدأ مرفوع، وإذا دخل الرفع على اسم مبٍت كهذا، قالوا: يف ؿبل رفع. مع اؼبعرب مرفو 
ومع اؼببٍت يف ؿبل رفع، والنصب، مع اؼبعرب منصوب، ومع اؼببٍت يف ؿبل نصب، واعبر ؾبرور، 

. ، ومع اؼببٍت يف ؿبل جـز  ومع اؼببٍت يف ؿبل جر، واعبـز مع اؼبعرب ؾبزـو
ٌ                                       مثاؿ: ؿبمد  يكـر الضيف حبفاوة. ؿبمد : مبتدأ، مرفوع، ومعٌت مرفوع أي أف اغبكم                        ٌ         

: فعل مضارع، مرفوع، وعالمة اإلعرايب الرفع، واالسم م ن حيث اإلعراب والبناء معرب، ويكـر
الرفع الضمة، والفاعل: مستًت تقديره ىو، يعود إىل ؿبمد، والضيف: مفعوؿ بو، منصوب  ألنو 
معرب، ومعٌت منصوب أف حكمو اإلعرايب النصب، والكلمة من حيث البناء واإلعراب معربة، 

الكسر، ال ؿبل لو من اإلعراب، وحفاوة: اسم ؾبرور  ألنو  وحبفاوة: الباء: حرؼ جر، مبٍت على
 معرب، ومعٌت ؾبرور أف اغبكم اإلعرايب اعبر، والكلمة من حيث البناء واإلعراب معربة.

مثاؿ: ىذا يكـر سيبويو بالذي وبب. ىذا: مبتدأ، يف ؿبل رفع، أي أف اغبكم اإلعرايب ىو 
ية، ىنا الفرؽ، ولو قاؿ قائل: ىذا: مبتدأ مرفوع. الرفع، والكلمة من حيث البناء واإلعراب مبن

يكوف إعرابو خطأ  ألف قولو: مرفوع. حكم على الكلمة بأاها معربة، وىذا خطأ، فيقوؿ: واهلل: 
أعرؼ أاها مبنية، أظباء اإلشارة كلها مبنية. نقوؿ لو: ما طبقت اؼبصطلح الصحيح يف اإلعراب، 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

بأاها معربة، واغبكم واحد، اغبكم اإلعرايب كما  عندما قلت: مرفوع. أي حكمت على الكلمة
رأيتم واحد، لكن مع اؼبعرب مرفوع، ومع اؼببٍت يف ؿبل رفع، فهذا: مبتدأ، يف ؿبل رفع، مبٍت على 
: فعل مضارع، والفاعل: مستًت، تقديره ىو، وسيبويو: مفعوؿ بو، يف ؿبل نصب،  السكوف، ويكـر

 ؿبل نصب، مبٍت على الكسر، وبالذي: الباء: ولو قلت: منصوب. خطأ، فهو مفعوؿ بو، يف
 حرؼ جر، والذي: اسم مسبوؽ حبرؼ جر، فهو اسم موصوؿ، يف ؿبل جر، مبٍت على الكسر.

قولو: واألفعال المضارعة كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجزم، 
فاؼبضارع  َن ولن يهمْلَن:مثالها: أجتهُد ولم أىمْل ولن أىمَل، والطالبات يجتهْدَن ولم يهملْ 

ً                                                               ً             ً         أيض ا ال بد لو من حكم إعرايب، يدخلو الرفع والنصب واعبـز سواء كاف معرب ا أو كاف مبني ا إال أنو    
. وإف دخل على مضارع مبٍت نقوؿ:  إف دخل على معرب نقوؿ يف إعرابو: مرفوع، منصوب، ؾبزـو

 .  يف ؿبل رفع، يف ؿبل نصب، يف ؿبل جـز
،  أىمْل ولن أىمَل:وقولو: أجتهُد ولم  أجتهد: مضارع مل يسبق بناصب وال جباـز

فحكمو اإلعرايب الرفع، فأجتهد: فعل مضارع، مرفوع  ألنو معرب، وعالمة رفو الضمة، الواو: 
، مبٍت على السكوف، ال  حرؼ عطف، مبٍت الفتح، ال ؿبل ؽبا من اإلعراب، مل: حرؼ نفي وجـز

غبروؼ، صار سهل وواضح، أنبل: فعل مضارع مسبوؽ ؿبل ؽبا من اإلعراب، فهذا من إعراب ا
 ، . ألنو معرب، فأنبل: فعل مضارع، ؾبزـو ، فنقوؿ: ؾبزـو بلم اعبازمة، فحكمو اإلعراب اعبـز
َ                                                 وعالمة جزمو السكوف، ولن أنبل : أنبل: مسبوؽ بلن، ولن ناصب، فحكمو اإلعراب النصب،                           

 صبو الفتحة.نقوؿ: منصوب. ألنو معرب، فعل مضارع منصوب، وعالمة ن
الطالبات: مبتدأ، مرفوع، وعالمة  وقولو: والطالبات يجتهْدَن ولم يهمْلَن ولن يهمْلَن:

، فاغبكم الرفع،  رفعو الضمة، وهبتهدف: فعل مضارع، مرفوع  ألنو مل يسبق بناصب وال جباـز



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٗٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ع، مبٍت نقوؿ: يف ؿبل رفع. ألنو مبٍت  التصالو بنوف النسوة. فيجتهدف: فعل مضارع، يف ؿبل رف
على السكوف، أو نقوؿ: فعل مضارع، مبٍت على السكوف، يف ؿبل رفع. أي يبكن أف تقدـ ىذه 
األركاف بعضها على بضع، والنوف: ىذه نوف النسوة، فاعل، ومل يهملن: مضارع سبق بلم، حكمو 
، مبٍت على السكوف، ولن يهملن: ، لكن يف ؿبل جـز  ألنو مبٍت، فعل مضارع يف ؿبل جـز  اعبـز

مضارع مسبوؽ بلن، حكمو النصب، لكن نقوؿ: فعل مضارع، يف ؿبل نصب، ألنو مبٍت، مبٍت 
 على السكوف.

 هبذا انتهينا من األظباء واؼبضارع.
: عرفنا قولو: وأما الحروف واألفعال الماضية وأفعال األمر فال يدخلها حكم إعرابي

 ذلك وفهمناه.
 اآلف ننتقل إىل خط اإلعراب.

 *** اؼبنت ***
فصل في خط اإلعراب: خط اإلعراب تقع قبلو الكلمات التي ال تدخلها األحكام 
اإلعرابية، وىي الحروف واألفعال الماضية وأفعال األمر، ويُقال في إعرابها: ال محل لو من 

 اإلعراب.
 *** الشرح ***

 فهمنا ذلك من الشرح السابق.
 *** اؼبنت ***

 وإلعرابها ثالثة أركان.
 *** الشرح ***



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

اإلعراب لو أركاف مرعية ومصطلحات هبب أف يراعيها اؼبعرب، فاآلف نريد أف نتعرؼ على 
، وإذا أنقصت شيئ ا منها صار إعرابك ناقص ا،  ً    ىذه األركاف اليت إذا استوفيتها صار إعرابك كامال                       ً                ً                                            
ً                                                    وإذا زدت عليها صار إعرابك زائد ا، فإف كانت الزيادة صحيحة فال بأس، وإف كانت الزيادة                               

 ئة ستحاسب عليها، فهذه أركاف األعراب.خاط
 اآلف الكالـ إعراب ما قبل خط اإلعراب فقط، أي اغبروؼ واؼباضي واألمر.

 *** اؼبنت ***
 بيان نوعها، و بيان حركة بنائها، وبيان حكمها اإلعراب.

 *** الشرح ***
 اإلعراب لو ثالثة أركاف:

تبدأ إعراهبا ببياف نوعها، تقوؿ: فعل  الركن األوؿ: بياف نوعها. فاغبروؼ واؼباضي واألمر
. أو تقوؿ: فعل أمر . أو تقوؿ: حرؼ كذا.  ٍ                     ماض                    ٍ    

الركن الثاين: أف تبُت حركة بنائها. وقد درسنا ذلك بالتفصيل، فاغبروؼ واألظباء مبنية 
على حركات أواخرىا، واؼباضي مبٍت على الفتح الظاىر أو اؼبقدر، واألمر يبٌت على حذؼ النوف 

 حرؼ العلة أو السكوف.أو حذؼ 
الركن الثالث: بياف حكمها اإلعرايب. تبُت ما حكمها اإلعرايب؟ تقوؿ: ليس ؽبا حكم 

 إعرايب. تستعمل يف ذلك مصطلحهم فتقوؿ: ال ؿبل لو من اإلعراب. 
 *** اؼبنت ***



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٙٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

مثالها: ىل ذىب؟ اذىب، ىل: حرف استفهام، مبني على السكون، ال محل لو من 
عل ماٍض، مبني على الفتح، ال محل لو من اإلعراب، اذىب: فعل أمر، اإلعراب، ذىب: ف

 مبني على السكون، ال محل لو من اإلعراب.
 *** الشرح ***

 أخذنا فبا قبل خط اإلعراب، وسنودعو بل رجعة، اآلف ننتقل إىل ما بعد خط اإلعراب.
 *** اؼبنت ***

عرابية، وىي األسماء وتقع بعد خط اإلعراب الكلمات التي تدخلها األحكام اإل
 واألفعال المضارعة، وإلعرابها ثالثة أركان.

 *** اؼبنت ***
ً               ما بعد خط اإلعراب اؼبضارع مبني ا أو معرب ا، واألظباء مبنية أو معربة، أيض ا إلعراهبا ثالثة                              ً         ً                            

 أركاف.
 *** اؼبنت ***

 بيان نوع المضارع، وبيان موقع االسم من الجملة.
 *** الشرح ***

إذا أردت أف تبدأ إعرابو فأنك تبُت نوعو، فتقوؿ: فعل مضارع. يعٍت كما فعلت اؼبضارع 
َ       مع اؼباضي واألمر واغبروؼ، إذا أدرت تعرب أجتهد، تقوؿ: فعل مضارع. لن أجتهد : فعل                                                                      

 مضارع، مل اجتهد: فعل مضارع، تبدأ إعرابو ببياف نوعو.
ياف موقعو من اعبملة، نبدأ إعراب االسم بب قولو: وبيان موقع االسم من الجملة:

 فاالسم إذا أردت أف تبدأ إعرابو، فال تبُت نوعو.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٌ                                                         مثاؿ: جاء ؿبمد . ؿبمد : فاعل، ما تقوؿ يف أوؿ إعرابو: علم. مع أنو صحيح علم، لكن       ٌ             
             ً                                                                     ليس ىذا إعراب ا، ال تقوؿ: اسم مفعوؿ. مع أنو اسم مفعوؿ، ال تقوؿ: مشتق. ىذه كلها أشياء 

تبدأ إعرابو ببياف موقعو يف اعبملة، أي ما فائدتو النحوية عندما وقع                       ً  صحيحة، لكن ليست إعراب ا،
يف ىذا اؼبوقع من اعبملة؟ ؿبمد معروؼ أنو إنساف ذكر، لكن عندما وضعنا كلمة ؿبمد يف ىذا 
ً        اؼبوضع يف، جاء ؿبمد ، دلت على من فعل اجمليء، عندما وضعنا ؿبمد يف، أكرمت ؿبمد ا، ىذا                                                     ٌ                

 بو، على من وقع الفعل عليو.االسم دؿ على اؼبفعوؿ 
إذف: فنقوؿ يف إعراب ؿبمد يف جاء ؿبمد: فاعل. ىذه وظيفة االسم عندما وقع يف ىذا 
اؼبوقع من اعبملة، بياف موقعو يف اعبملة، أي عندما وقع االسم يف ىذا اؼبوقع يف صبلة، دؿ على 

 من؟ وظيفتو النحوية دؿ على من؟.
اعل مشتق، ال، اإلعراب ليس ىكذا، أف تبُت موقعو مثاؿ: اػبائف قادـ. اػبائف: اسم ف

 يف اعبملة، أين وقع يف اعبملة؟ وقع ابتدائها، نقوؿ: مبتدأ. 
 مثاؿ: جاء اػبائف. اػبائف: دؿ على من جاء، على الذي فعل اجمليء، نقوؿ: فاعل.

ذا بالتفصيل، فالفوائد والوظائف النحوية لالسم إ -إف شاء اهلل–وىذا األشياء سندرسها 
دؿ على من وقع عليو الفعل يسمى مفعوؿ بو، إذا دؿ على من فعل الفعل يسمى فاعل، تدرس 

ً   بالتفصيل يف باب الفاعل، فقط نذكرىا اآلف سبهيد ا. -إف شاء اهلل–                                           
: مفعوؿ بو  ألنو دؿ على من وقعت التهدئة عليو. . اػبائف  َ                                             مثاؿ: ىدأت اػبائف         َ                 

ٌ     ً       ً         مثاؿ: جاء ؿبمد  خائف ا. خائف ا: حاؿ   ألف االسم عندما وقع بُت حالة ؿبمد وقت             
                                           ً   اجمليء، أي جاء ؿبمد وحالتو وىيئتو أنو كاف خائف ا.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٛٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

إذف: فاالسم ال نبدأ إعرابو ببياف نوعو، وإمبا نبدأ إعرابو ببياف موقعو يف اعبملة، ال نبُت 
 نوعو إال يف موضع واحد، إذا سبق حبرؼ جر، فنقوؿ: اسم.

 سم.مثاؿ: ظبلت على ؿبمد. ؿبمد: ا
 فيما سوى ذلك نبُت موقعو يف اعبملة.

 ىذا الركن األوؿ.
 *** اؼبنت ***

 وبيان الحكم اإلعرابي، وبيان الحركة.
 *** الشرح ***

عرفنا أف اؼبضارع واالسم ال بد ؽبما من حكم إعرايب، رفع  قولو: وبيان الحكم اإلعرابي:
، ال بد أف نبُت اغبكم اإلعرايب.  أو نصب أو جر أو جـز

 كيف نعرؼ اغبكم اإلعرايب لالسم، وكيف أعرؼ اغبكم اإلعرايب للفعل اؼبضارع؟.س:  
                                                                            جػ: تفصيل اعبواب ىو ما بقي  من النحو، كل الباقي من النحو ىو فقط إجابة عن ىذا 
                                                                   ً              السؤاؿ، االسم مىت يكوف حكمو الرفع؟ يف سبعة مواضع، ستأتيك، إذا وقع فاعال  أو نائب فالع 

    ً                     ً                    ً                     و اظب ا لكاف وأخواهتا، أو خرب ا ألف وأخواهتا، أو تابع ا ؼبرفوع، ويكوف حكمو               ً    أو مبتدأ أو خرب ا، أ
النصب يف مواضع، ستأتيك، وىي كثَتة، ويكوف حكمو اعبر يف ثالثة مواضع: إذا سبق حبرؼ 
                                  ً                                                جر، إذا وقع مضاؼ إليو، إذا كاف تابع ا جملرور، ستأتيك، ىذه أحكاـ االسم، وىي اليت ستأيت يف 

 .أحكاـ الكالـ
؟ اؼبضارع إذا سبق بناصب  واؼبضارع، مىت أعرؼ أف حكمو الرفع أو النصب أو اعبـز
، وجوازمو: مل، وؼب ا،                                                                                    فحكمو النصب، ونواصبو أف ولن وكي وإذف، وإذا سبق جباـز فحكمو اعبـز



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

والـ األمر، وال النهاية، وأدوات الشرط اعبازمة، وإف مل يسبق بناصب وال جاـز فحكمو الرفع، 
 يف اهاية النحو. -إف شاء اهلل–ذلك  وسيأيت

ىذا كل الباقي لنا، أحكاـ الكالـ ىي إجابة عن ىذا السؤاؿ، لكن نقدـ اآلف فقط 
 يف باقي النحو. -إف شاء اهلل–طريقة اإلعراب  ألنك ستحتاج إليها يف كل ما سيأيت 

         ً     ضارع معرب ا أو                       ً         ً                أي بياف حركة االسم معرب ا أو مبني ا، وبياف حركة اؼب قولو: وبيان الحركة:
    ً                                                                                         مبني ا، أما االسم اؼببٍت، فعرفنا أف األظباء اؼببنية مبنية على حركة أواخرىا، وأما اؼبضارع اؼببٍت فعرفنا 

 أنو إذا اتصلت نوف النسوة فيبٌت على السكوف أو اتصلت بو نوف التوكيد فيبٌت على الفح.
 إذف: عرفنا حركات البناء.

       ً                                   رع معرب ا، ما حركات اإلعراب؟ ىذه تسمى عالمات                   ً         فإذا كاف االسم معرب ا أو اؼبضا
                                                                               اإلعراب، وستأيت يف الفصل القادـ، يكوف فقط ىو الشيء الوحيد الذي بقي  علينا مل ندرسو 

 يف الفصل القادـ. -إف شاء اهلل–اآلف، سندرسو 
 *** اؼبنت ***

عالمة فإن كان االسم والمضارع معربين، قيل: مرفوع وعالمة رفعو كذا، أو منصوب و 
نصبو كذا، أو مجرور وعالمة جره كذا، أو مجزوم وعالمة جزمو كذا. بحسب الحكم 
اإلعرابي، وإن كانا مبنيين، قيل: في محل رفع، مبني على كذا، أو في محل نصب، مبني 

 على كذا، أو جر، مبني على كذا، أو جزم، مبني على كذا. بحسب الحكم اإلعرابي.
 *** الشرح ***

 نأخذ األمثلة. شرحنا كل ذلك،
 *** اؼبنت ***



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٓٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

مثالها: ينصر محمٌد الحَق، ينصُر: فعل مضارع، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة، 
محمٌد: فاعل، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة، الحَق: مفعول بو، منصوب، وعالمة نصبو 

 الفتحة.
 *** الشرح ***
 ىذا اؼبثاؿ على اؼبعربات، والتايل اؼبثاؿ على اؼببنيات.

 نت ****** اؼب
ىؤالِء يكرمن ىذا، ىؤالِء: مبتدأ، في محل رفع، مبني على الكسر، يكرم: فعل 
مضارع، في محل رفع، مبني على السكون؛ التصالو بنون النسوة، نون النسوة: فاعل، في 

 محل رفع، مبني على الفتح، ىذا: مفعول بو، في محل نصب، مبني على السكون.
 *** الشرح ***

رحناه من قبل، لكن نركز على يكرمن، النوف يف يكرمن ىذا ضمَت ىذا كلو واضح، وش
، والفاعل حكمو الرفع، لكن قلنا: فاعل يف ؿبل رفع. ألنو ضمَت، والضمَت                     ً                                                               متصل، وأعربناه فاعال 

 مبٍت، قلنا: فاعل، يف ؿبل رفع، مبٍت على الفتح. 
ٌ               مثاؿ: ذىب خالد . خالد : فاعل، مرفوع.       ٌ               

. التاء: فاعل  ُ               مثاؿ: ذىبت  ً                                              أيض ا  ألاها دلت على من فعل الذىاب، لكن فاعل، يف ؿبل             
 رفع، مبٍت على الضم.

َ             ً                                        مثاؿ: ذىبت  اليـو متأخر ا. التاء: فاعل، يف ؿبل رفع، مبٍت على الفتح.           
. التاء: فاعل، يف ؿبل رفع، مبٍت على الكسر. ِ                                        مثاؿ: ذىبت            



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، وذىبت  ال عالقة لو باإل ، وذىبت  ِ               فالفتح والضم والكسر يف ذىبت         َ        ُ عراب، وإمبا كاف                          
، ما لو أي عالقة باإلعراب،  ، واؼبخاطبة ذىبت  ، ثابت مع اؼبتكلم، اؼبخاطب ذىبت  ِ                          متكلم ذىبت                 َ                              ُ          

 ىذا يعود إىل معاين أخرى غَت اإلعراب.
، وعرفنا أاها تدخل  ىذا ما يتعلق باألحكاـ اإلعرابية، وىي الرفع والنصب واعبر واعبـز

وال تدخل على البواقي، على اغبروؼ واؼباضي واألمر، مث على شيئُت فقط ونبا االسم واؼبضارع، 
عرفنا كيف نعرؼ كيف نعرب ما قبل خط اإلعراب، يف ثالثة أركانو، وعرفنا كيف نعرب ما بعد 

َ             خط اإلعراب يف ثالثة أركانو، مل يبق  لنا إال الكال  ـ على عالمات اإلعراب.                             
  



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٗاجمللس: 
الـ على عالمات اإلعراب يف باب اؼبعرب واؼببٍت، ونبدأ بسم اهلل الرضبن الرحيم، توقفنا عند الك

 بقراءة ما قالو اؼبصنف يف ىذا الفصل.
 *** اؼبنت***

فصل: في عالمات اإلعراب، وىي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون 
 للجزم.

 *** الشرح ***
            َ َ                  مأخوذة من الع ل م، وكالنبا متقارب                                    َِ     مفرده عالمة، والعالمة مأخوذة من الع ل م أو قولو: عالمات:

ألف عالمة اإلعراب تعلم باغبكم اإلعرايب، فأنت إذا وجدت ضمة على كلمة معربة، على اسم معرب أو 
على مضارع معرب، عرفت أف حكمها اإلعرايب ىو الرفع، والذي أعلم بذلك ىذه الضمة، فلهذا نسميها 

اإلعرايب، وكذلك يف بقية عالمات اإلعراب، فهي ظبيت عالمة  ألاها تعلم اؼبستمع اؼبخاطب باغبكم 
 عالمات  ألاها تعلم باغبكم اإلعرايب.

د  ل ل و  ر ب  ال ع ال م ُت { ]الفاربة:  َ            مثاؿ: }اغب  م   ِ  َ َ  ْ     َ   ِ  ِ   ُ  ْ ُ                                ، وغَتىا[. }اغب  م د {: حكمها اإلعرايب: الرفع، لو أنا ٕ         َْ  ْ َْ             
ل، ما الدليل على أف اغبكم اإلعرايب قلت: النصب. وثالث قاؿ: اعبر. ما الذي يفصل بيننا ووبكم؟ الدلي

الرفع؟ الدليل وجود الضمة على آخر الكلمة، وىي كلمة معربة، والضمة على آخر اؼبعرب دليل رفع، 
ففهمتم من ذلك أف عالمات اإلعراب يف النحو تقابل األدلة يف الشرع، فنحن يف الشريعة عندنا أحكاـ، 

تحباب والكراىة واإلباحة، كل حكم من ىذه األحكاـ وبتاج إىل اغبكاـ التكليفية، الوجوب والتحرمي واالس
ُ   ْ دليل يثبتو، الصالة ما حكمها؟ تقوؿ: حكمها الوجوب. ما الدليل على أاها واجبة؟ قولو تعاىل: }و أ ق يم وا    ِ َ َ                                                                                      

َ َ            الص ال ة { ]البقرة:  د  ل ل و  ر ب  ال ع ال م ُت { ]الفاٖٗ     َ        [، وغَتىا، و }اغب  م د {، يف، }اغب  م   ِ  َ  َ  ْ     َ   ِ  ِ   ُ  ْ َْ          ُ  ْ [، ما حكمها ٕربة:                َْ
                                                    ً                                      اإلعرايب؟ الرفع، ما الدليل على أف حكمها الرفع، ليس شيئ ا آخر؟ تقوؿ: الضم على آخره، والضم على 
ُ                                                                      آخر اؼبعرب دليل رفع. و }اغب  م د {: مبتدأ، مرفوع، ودليل رفعو الضمة، أو مبتدأ، مرفوع، والدليل على رفعو   ْ َْ                         

ف كلمة الدليل، ال يقولوف: مبتدأ، مرفوع، ودليل رفعو، أو الضمة، إال أف اؼبعربُت والنحويُت ال يستعملو 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

الدليل على رفعو. وإمبا يستعملوف مصطلح العالمة، يقولوف: مبتدأ، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة. ما معٌت 
وعالمة رفعو الضمة؟ أي والدليل على أف حكمو الرفع الضمة، فعالمات اإلعراب ىي األدلة اليت تدؿ على 

.األحكاـ اإل  عرابية، الرفع، والنصب، واعبر، واعبـز
وعالمات اإلعراب: عالمة الرفع الضمة، وعالمة النصب الفتحة، وعالمة اعبر الكسرة، وعالمة 

 اعبـز السكوف.
ٍ                      مثاؿ: جاء ؿبمد ، أكرمت ؿبمد ا، سلمت على ؿبمد . بالرفع والنصب واعبر.                ً            ٌ              

 . ، ومل يذىب  ، ولن يذىب  ْ   مثاؿ: ؿبمد  يذىب           َ           ُ      ٌ          
 لمة عالمتها اؼبناسبة اإلعرابية.فتعطي كل ك

 فهذه عالمات اإلعراب.
 *** اؼبنت ***

 واألصل أن تكون ظاىرة، وقد تكون مقدرة مستورة في خمسة مواضع.
 *** الشرح ***

األصل يف عالمات اإلعراب أف تكوف ظاىرة، أي تكوف ظاىرة  قولو: واألصل أن تكون ظاىرة:
                          يف النطق، ومن مث  يف السماع.

ٌ   ؿبمد .  مثاؿ:    
 نطقنا الضمة وظبعناىا.

ٍ  مثاؿ: ؿبمد ا، ؿبمد .       ً          
 نطقنا الفتحة والكسرة وظبعناىا.

 نسميها ظاىرة. تظهر يف النطق، وتظهر يف السماع.
وقد تكوف عالمة اإلعراب عالمة إعرابية مقدرة، وكوف عالمة اإلعراب  قولو: وقد تكون مقدرة:

 مقدرة، أي مستورة.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٗٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

   ً                                              ً           شيئ ا سًتىا، وغطاىا، ومنعها من الظهور، فلو قلنا مثال  ىذا القلم  أي أف ىناؾ قولو: مستورة:
اآلف: ىل ىو موجود يف اؼبسجد؟. اعبواب: نعم، موجود يف اؼبسجد، واآلف ىل موجود يف اؼبسجد؟ موجود 
 يف اؼبسجد، ما الفرؽ بُت اغبالتُت؟ اغبالة األوىل: موجود ظاىر، أي ظاىر للعياف ونراه، ويف الثاين: ظاىر

مقدر، مستور مغطى، الذي غطاه وسًته ومنعو من الظهور ثويب، وكونو مغطى ومستور وفبنوع الظهور ال 
 يعٍت أنو غَت موجود، أنو موجود، ولكنو مستور وفبنوع من الظهور.

، القلم الذي يف السيارة                                                             ً                       ىذا معٌت اؼبقدر، فرؽ بُت اؼبعدـو وبُت اؼبقدر، اؼبعدـو غَت موجود أصال 
، لكن ىذا القلم ىو موجود، لكنو مغطى مستور، وىكذا ىذا معدـو                          ً                                                 يف اؼبسجد، ليس يف اؼبسجد أصال 

عالمة اإلعراب  ألف اإلعراب هبلب عالمتو، فاإلعراب يوجد العالمة، فأف مل يكن ىناؾ مانع ظهرت، فأف  
وسًتىا، كما قلنا                                                                       ً        كاف ىناؾ مانع يبنعها ويغطيها ويسًتىا فالعالمة أوجدىا اإلعراب، لكن ىناؾ شيئ ا غطاىا 

ً   من فبل يف حركة البناء، نقوؿ ىنا أيض ا.                                   
 مثاؿ: مصطفى. 

اسم ـبتـو باأللف، ونعرؼ أف األلف يف العربية مالزمة للسكوف، األلف غَت اؽبمزة، اؽبمزة حرؼ 
                               َ   ِ    ُ  ْ                                                    صحيح، مثل الباء والقاؼ والنوف، أ ، إ ، أ ، أ ، يقبل السكوف والفتحة والضمة والكسرة، لكن األلف يعٍت 

.                                                                     ً األلف اؼبادية، ىذه األلف ال تكوف إال ساكنة، كمصطفى، فإذا جعلت مصطفى فاعال 
 مثاؿ: جاء مصطفى.

مصطفى: فاعل، مرفوع، ومعٌت مرفوع أي جعلت عليو ضمة، فجاء: فعل، والفعل يرفع فاعلو، 
فاعل، ومعٌت أف الفعل رفع مصطفى يعٍت جعل على آخره عالمة الرفع، وعالمة الرفع الضمة، مصطفى: 

وعلى آخره ضمة، وىذه الضمة جلبها وأوجدىا وأحدثها وطلبها اإلعراب، العامل، والعامل عملو يضع 
ضمة على مصطفى فقط، وينتهي عملو، فمصطفى على ألفو ضمة، عالمة الرفع، لكن يف مشكلة يف 

، والضمة مصطفى وىو أنو اسم ـبتـو بألف، واأللف مالزمة للسكوف، فاجتمع على األلف السكوف اؼب الـز
عالمة اإلعراب اليت أوجدىا عامل اإلعراب، فالسكوف اؼبالـز غطى الضمة ومنعها من الظهور، ىذه مشكلة 
يف اللغة، فلهذا نقوؿ يف اإلعراب يف جاء مصطفى: مصطفى: فاعل، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة اؼبقدرة. 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

تقدير، ىناؾ أمر منع حركة اإلعراب من سنعرؼ أف مانعها من الظهور التعذر، وىكذا يف بقية مواضع ال
 الظهور.

 *** اؼبنت ***
وىي االسم المضاف إلى ياء المتكلم كـ: صديقي، واالسم المقصور كـ: الفتى، واالسم 
المنقوص عدا نصبو كـ: القاضي، والمضارع المختوم بألف عدا جزمو كـ: يخشى، والمضارع المختوم 

 و، ويصلي.بياء أو واو عدا نصبو وجزمو كـ: يدع
 *** الشرح ***
 إذف: فعالمات اإلعراب اؼبقدرة تكوف يف طبسة مواضع: 

 اؼبوضع األوؿ: االسم اؼبضاؼ إىل ياء اؼبتكلم. اسم أضفناه إىل ياء اؼبتكلم.
 مثاؿ: صديقي، ديٍت، ريب، زميلي، كتايب، سياريت.

، وصديق : فاعل، مرفوع، وعالمة ٌ                     فأنت تقوؿ: جاء صديق . جاء: فعل ماض         ِ               ٌ  رفعو الضمة.                    
ٍ                                فلو أضفت صديق إىل ؿبمد، تقوؿ: جاء صديق  ؿبمد . اإلضافة كما سيأيت ربذؼ التنوين،      ُ                                    

ُ                                 صديق : فاعل، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة.     
                                          ُ       ُ                           ولو أضفت صديق إىل كاؼ اؼبخاطب، تقوؿ: جاء صديق ك. صديق ك: فاعل، مرفوع وعالمة رفعو 

 الضمة.
   ُ                                         ديق و. صديقو: فاعل، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة.ولو أضفتو إىل ىاء الغائب تقوؿ: جاء ص

ما يف مشكلة إال عند إضافة االسم إىل ياء اؼبتكلم، ياء اؼبتكلم كما تعرفوف من الضمائر اؼبتصلة، 
ؽبم خاصية يف العربية، وخاصيتو يقوؿ: أنا إذا أضفت إىل اسم ال بد أف أكسر آخره. فياء اؼبتكلم ال بد أف 

 جل اؼبناسبة.ُ                  ي كسر ما قبلها من أ
              ِ    مثاؿ: جاء صديق ي. 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٙٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                           ُ                                               واألصل اؼبهجور اؼبًتوؾ: جاء صديق ي. تكوف القاؼ مضمومة مث ياء اؼبتكلم، لكن ثقيلة، 
                                                             ِ                         وزبلصت العرب من ىذا الثقل بكسر ما قبل ياء اؼبتكلم، تكوف جاء صديق ي، والذي حصل يف آخر كلمة 

ة اؼبناسبة، فالكسرة حركة اؼبناسبة غطت ، اجتمعت الضمة عالمة اإلعراب، والكسرة حرك-القاؼ–صديق 
                                 ِ                                                         الضمة ومنعتها من الظهور، نعرب صديق ي: فاعل، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة اؼبقدرة، والذي منعها من 

 الظهور ىنا حركة اؼبناسبة، اغبركة اجمللوبة لتناسب ياء اؼبتكلم.
 وكذلك يف النصب.

 المة نصبو الفتحة.               ً       ً                       مثاؿ: أكرمت صديق ا. صديق ا: مفعوؿ بو، منصوب، وع
ٍ                             مثاؿ: أكرمت صديق  ؿبمد ، أكرمت صديقك، أكرمت صديقو.      َ                 

 حىت نأيت إىل ياء اؼبتكلم.
                ِ    مثاؿ: أكرمت صديق ي. 

                َ                                                                  واألصل: أكرمت صديق ي، كسرنا ما قبلها للمناسبة، فاجتمعت الكسرة والفتحة، فالكسرة حركة 
صوب، وعالمة نصبو الفتحة اؼبقدرة، منع من اؼبناسبة، غطت الفتحة عالمة اإلعراب، فنقوؿ: مفعوؿ بو، من

 ظهوره حركة اؼبناسبة.
                          ِ   وكذلك يف اعبر، سلمت على صديق ي.

 فهذا ىو اؼبوضع األوؿ من العالمات اؼبقدرة.
 اؼبوضع الثاين: االسم اؼبقصور. واؼبراد باالسم اؼبقصور االسم اؼبختـو بألف.

 مثاؿ: مصطفى، الفىت، العصى، اؼبستشفى، اؼبسعى. 
السم اؼبختـو بألف مشكلتو اليت سبنع عالمات اإلعراب من الظهور ما قلناه قبل قليل من األلف وا

مالزمة للسكوف، فإذا جاءت عالمة اإلعراب على األلف فأف ىذا السكوف اؼبالـز سيمنع عالمة اإلعراب 
 من الظهور.

لكن السكوف اؼبالـز  مثاؿ: جاء الفىت. الفىت: فاعل، مرفوع، وعلى األلف ضمة عالمة اإلعراب،
لأللف سيغطي الضمة ويبنعها من الظهور، ومل تظهر الضمة على األلف  ألف األلف مالزمة للسكوف، 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ومعٌت مالزمة للسكوف أي مستحيل أف ربركها، مستحيل أف تضع عليها فتحة وضمة وكسرة، ىذه اغبركات، 
أمر مستحيل متعذر، أي نتعذر أف نفعل  يقولوف: منع من ظهورىا التعذر. ومعٌت العذر االستحالة، فهذا

 ذلك، فالتعذر ىو االستحالة.
إذف: جاء الفىت. الفىت: فاعل، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة اؼبقدرة، والذي منعها من الظهور 

 االستحالة، يقولوف: التعذر.
 لتعذر.مثاؿ: أكرمت الفىت. الفىت: مفعوؿ بو، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة، ومنعها من الظهور ا

 مثاؿ: سلمت على الفىت. الفىت: اسم ؾبرور، وعالمة جره الكسرة اؼبقدرة، منع من ظهورىا التعذر.
 اؼبوضع الثالث: االسم اؼبنقوص. واؼبراد بو اؼبختـو بياء قبلها كسرة.

 مثاؿ: القاضي، اؽبادي، النادي، اؼبرتضي، اؼبدعي.
ً          ولو مل يكن ـبتوم ا بياء ما يكوف منقوص ا، ولو كا ً          ف ـبتـو بياء وليس قبل الياء كسرة أيض ا ال يسمى              ً                                                       

ً   منقوص ا.      
، سع ي.          ْ   ْ   مثاؿ: ظيب 

 ؽبذا يبقى على األصل حبركات ظاىرة، ال بد أف يكوف قبل الياء كسرة.
ِ                                                  ُ  مثاؿ: جاء القاض ي يا ؿبمد. القاض ي: فاعل، مثلو مثل: العامل والفاىم، تقوؿ: جاء العامل ،                 ِ               

ُ    والفاىم ، واغبارث، والقاض ي . ى  ِ                 ُ ُ                                            ذا األصل اجملهور، الفاض ي : فاعل، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة، لكن الضمة         ِ                    
 ،                                                                                             ً  وقعت على الياء، والضمة بنت الواو، والواو عدوة الياء، ووقعت الضمة على عدوة أمها، فسبب ذلك ثقال 
ُ                                                                        واضح أف القاض ي  فيها ثقل، يبكن أف نظهر الضمة على الياء، وليس مستحيل كاأللف، فاأللف مستحيل  ِ              

ً                                              متعذر، لكن مع الياء فبكن، لكن ثقيل، والعرب دائم ا تفر من الثقيل، وزبلصت من ىذا الثقل بالتسكُت،                                               
                        ً                                                           سكنت الياء، أي جلبت سكون ا غطى الضمة، فالذي منع الضمة من الظهور ىذا السكوف، والسكوف 

ِ    ء القاض ي. جلب للتخلص من الثقل، لبتصر كل ىذا الكالـ بعدما فهمتموه بكلمة الثقل، نقوؿ: جا       
ِ                                                                                  القاض ي: فاعل، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة، منع من ظهوره الثقل، والسكن جلب للتخلص من الثقل.      



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٛٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فهذا معٌت، منع من ظهوره الثقل، أي السكوف اجمللوب للتخلص من الثقل، الثقل الذي نشأ من 
 وقوع الضمة على الياء.

ِ  ِ كذلك، سلمت على العامل  والفاىم  واغبارث  والقاض ي          ِ        ِ         ِ                    . 
، فتخلصت العرب من ىذا الثقل بالتسكُت،  : وقعت الكسرة على الياء، وصار ثقال  ِ                                  ً                                     القاض ي   ِ     

 فالسكوف اجمللوب للتخلص من الثقل منع الكسرة من الظهور.
ي  يا ؿبمد. ْ         نقوؿ: سلمت على القاض   ِ                     

ة ثقيلة، إذف: اتفقنا على اؼبانع من الظهور ىنا الثقل، فالثقل إمبا سيمنع الثقيل دوف اػبفيف، فالضم
والكسرة ثقيلة، الثقل منعهما من الظهور، فعندما نأيت إىل النصب، فالنصب عالمتو الفتحة، والفتحة 

 خفيفة.
، أكرمت القاضي ، ظبعت منادي . َ  مثاؿ: رأيت القاضي             ِ               َ                  

فالفتحة خفيفة، وىذا أمر صويت معروؼ يف علم األصوات  ألف الفتحة على اظبها، ؾبرد فتحة، 
               ً                                                    ح فمك وادفع ىواء  فقط تكوف فتحة، لكن الضمة ربتاج إىل أف تفتح شفتيك، مث اغلق فمك، مث افت

تضمهما لكي زبرج ضمة، والكسرة تفتح الشفتُت مث تنزؽبما إىل أسفل لتخرج كسرة، وؽبذا الضمة ثقيلة  
ومل يبنع  غباجتها إىل عملُت، والكسرة ثقيلة  غباجتها إىل عملُت، وأما الفتحة فخفيفة، فالثقيل منع الثقيل،

 اػبفيف.
 أي تكوف عالمتو مقدرة يف الرفع واعبر، أما يف النصب فعالمتو ظاىرة. قولو: عدا نصبو:

اؼبوضع الرابع: اؼبضارع اؼبختـو بألف عدا جزمو. اؼبواضع الثالثة أظباء: االسم اؼبضاؼ إىل ياء 
ً                           ارع أيض ا فيو إعراب، يقوؿ: اؼبضارع اؼبتكلم، واالسم اؼبنقوص، واؼبقصور، اآلف سنأيت إىل اؼبضارع  ألف اؼبض       

 اؼبختـو بألف.
 مثاؿ: يسعى، يرضى، يرعى.

 سنأيت إىل نفس اؼبشكلة اليت وقعت يف االسم اؼبقصور اؼبختـو بألف.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٌ                       ً                                                   مثاؿ: ؿبمد  ىبشى ربو. إذا كاف مرفوع ا وعالمة رفعو الضمة، فأف الضمة ستقع على األلف فتكوف          
، وعالمة رفعو الضمة، والضمة مقدرة، مقدرة، ىبشى: فعل مضارع، مرفوع، مل  يسبق بناصب وال جباـز

 والذي منعها من الظهور التعذر واالستحالة.
 نأيت إىل النصب.

ٌ                                                                  مثاؿ: ؿبمد  لن ىبشى إال ربو. لن: أداة نصب، وىبشى: فعل مضارع، منصوب، وعالمة نصبو          
 الفتحة، والفتحة مقدرة منع من ظهورىا التعذر.

.  نأيت إىل اعبـز
ٌ               اؿ: ؿبمد  مل ىبش إال ربو. مث        

ٍ     سيكوف حبذؼ حرؼ العلة، لن يكوف حبركة، وإمبا سيكوف حبذؼ حرؼ العلة، فخرج حينئذ  من                                                                        
التعذر  ألف التعذر خاص باغبركات، فعالمة اعبـز حذؼ حرؼ العلة، وىي عالمة ظاىرة  ألف ىبش غَت 

 ىبشى، فعالمة ظاىرة. 
رة، حذؼ حرؼ العلة، أما يف الرفع والنصب فعالمتو أي يف اعبـز عالمتو ظاى قولو: عدا جزمو:
 ضمة مقدرة وفتحة مقدرة.

ٍ                  اؼبوضع اػبامس: اؼبضارع اؼبختـو بياء  أو واو  عدا نصبو وجزمو.         ٍ                               
 اؼبضارع اؼبختـو بالواو.

 مثاؿ: يدعو، ينمو، وبفو.
 واؼبضارع اؼبختـو بياء.

 مثاؿ: يصلي، يرمي، يعصي.
             ً   إذا كاف مرفوع ا.

ٌ  مثاؿ: ؿبمد    يصلي هلل.         



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٓٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فأف الضمة عالمة الرفع ستقع على الياء، فتأيت نفس اؼبشكلة اليت باؼبنقوص، فاألصل أف نقوؿ: 
ُ                                                               ؿبمد  يصلي ، ؿبمد يرمي ، ؿبمد  يدعو . يبكن أف نظهر اغبركة على الواو وعلى الياء، لكن ثقيلة، نتخلص من       ٌ      ُ           ُ      ٌ   

ٍ                      الثقل بالتسكُت، فعالمة اإلعراب حينئذ  ضمة مقدرة، الذي منعه  ا من الظهور الثقل.                                
 فعندما نأيت إىل النصب.

، ؿبمد  لن يرمي . منصوب وعالمة نصبو الفتحة، فالفتحة خفيفة، ستظهر أـ  َ                                                    مثاؿ: ؿبمد  لن يدعو          ٌ      َ         ٌ         
، لن  َ      ستقدر؟ إذا كاف اؼبانع الثقل ستظهر، إذا كاف اؼبانع التعذر ستقدر، واؼبانع ىنا الثقل فتظهر، لن يدعو                                                                                              

، لن يعصي . َ  يهفو           َ     
، عالمة اعبـز كما سيأيت حذؼ حرؼ العلة.ويف اعب  ـز

، ؿبمد  مل يصل.  ٌ         مثاؿ: ؿبمد  مل يدع، ؿبمد  مل يعص، ؿبمد  مل يـر            ٌ            ٌ            ٌ          
 فعالمة اعبـز حذؼ حرؼ العلة، وحذؼ حرؼ العلة عالمة ظاىرة.

إذف: اؼبضارع اؼبختـو بواو كػ: يدعو، أو بياء كػ: يرمي، يف الرفع عالمتو ضمة مقدرة، ويف النصب 
 ظاىرة، ويف اعبـز عالمة ظاىرة.فتحة 

فاػبالصة: أف األصل يف عالمات اإلعراب أف تكوف ظاىرة، ولكنها مقدرة خبمسة مواضع: ثالثة 
 لالسم، واثنُت للمضارع.

 *** اؼبنت ***
واألصل أن تكون أصلية كما سبق، فقد تكون فرعية في سبعة أبواب: خمسة من األسماء، 

 واثنين من األفعال المضارعة.
 *** الشرح ***

كل الذي سبق ىذا تقسيم لعالمات اإلعراب إىل عالمات ظاىرة وعالمات مقدرة، فعالمات 
اإلعراب أما أف تكوف ظاىرة وإما أف تكوف مقدرة ىذا شرحناه فيما سبق، اآلف سنأيت إىل تقسم آخر 

ً                  لعالمات اإلعراب، كل عالمات اإلعراب قبمعها ونقسمها تقسيم ا آخر باعتبار األص الة والفرعية، فعالمات                                                  



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

اإلعراب األصلية ىي اليت سبقت يف البداية، للرفع الضمة، وللنصب الفتحة، وللجر الكسرة، وللجـز 
 السكوف، ىذه العالمات األصلية.

أي قد تكوف عالمات اإلعراب عالمات فرعية، أي سوى ما ذكر،  قولو: فقد تكون فرعية:
الـ العرب، فوجدوا أف األغلب يف اؼبعربات سواء كانت أظباء معربة العلماء تتبعوا كل عالمات اإلعراب يف ك

                 ً                                                                             أـ كاف مضارع معرب ا أف الرفع بالضمة، والنصب بالفتحة، واعبر بالكسرة، واعبـز بالسكوف فيسمواها عالمات 
إعراب أصلية، األصل يف الشيء ىو األكثر فيو، لكن وجودا سبعة أبواب فقط يف اللغة تأيت فيها عالمات 

عرابية أخرى غَت ىذه العالمات، فسموىا عالمات إعرابية فرعية، أي قليلة الورود، الفرع ىو القليل، وظبوىا إ
 نيابية، أي تنوب عن العالمات األصلية للداللة على األحكاـ اإلعرابية.

إذف: فعالمات اإلعراب األصلية يف أغلب اؼبعرب من األظباء واؼبضارع، وعالمات اإلعراب الفرعية 
قليلة ؿبصورة يف سبعة أبواب، ىذه األبواب السبعة مباشرة ستفهموف أاها من األظباء واؼبضارع  ألف اؼبعرب 
ال يكوف إال يف األظباء واؼبضارع، ال يكوف يف اؼباضي وال يف األمر وال يف اغبروؼ، فلهذا قاؿ: سبعة أبواب، 

    ً  باب ا.                                                 ً  طبسة منها أظباء، واثناف من الفعل اؼبضارع. نأخذىا باب ا 
 *** اؼبنت ***

وىي األسماء الخمسة، وىي أبوك، وأخوك، وحموك، وفوك، وذو مال، فترفع بالواو وتنصب 
 باألف، وتجر بالياء، مثالو: كان أبو محمٍد ذا فضٍل على أخيك.
 *** الشرح ***

ظباء إذف فالباب األوؿ من أبواب العالمات الفرعية األظباء اػبمسة، واألظباء اػبمسة ىي طبسة أ
خصتها العرب وىم أىل اللغة هبذا اإلعراب، ماذا تفعل العرب مع ىذه األظباء اػبمسة؟ يف الرفع سبد الضمة 
          ً                               ً                              ً              حىت تصَت واو ا، ويف النصب سبد الفتحة حىت تصَت ألف ا، ويف اعبر سبد الكسرة حىت تصَت ياء ، وىذه األظباء 

ِ                             ىي أبوؾ وأخوؾ وفوؾ وضبوؾ  وذو ماؿ، فأبوؾ معروؼ، وأخو  ِ                         ؾ معروؼ، وضبوؾ  ىم أقارب الزوج بالنسبة                                    
للزوجة، وفوؾ ىو الفم، وذو ماؿ أي صاحب ماؿ، فهذه األظباء إذا كانت مضافة إىل غَت ياء اؼبتكلم  ألاها 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

لو أضيفت إىل ياء اؼبتكلم ستدخل يف االسم اؼبضاؼ إىل ياء اؼبتكلم، وتكوف عالمة إعرابو مقدرة كما 
 َت ياء اؼبتكلم فأاها تعرب هبذا اإلعراب، يف الرفع باأللف.سبق، وإذا كانت مضافة إىل غ

 مثاؿ: جاء أخوؾ.
 ويف النصب باأللف.

 مثاؿ: أكرمت أخاؾ.
 ويف اعبر بالياء.

 مثاؿ: سلمت على أخيك.
 األصل فيها: أب، مث أضفها إىل الكاؼ، تكوف أبك، مثل يدؾ.
لعرب، خصوا ىذه األظباء اػبمسة مثاؿ: جاء أبك. فالعرب سبد الضمة، جاء أبوؾ، ىذه اللغة ا

 هبذه الطريقة يف اإلعراب.
 مثاؿ: رأيت أباؾ. 

 أصلها: أبك، مثل يدؾ، مدو الفتحة، أباؾ.
 ويف اعبر.

 مثاؿ: سلمت على أبيك.
        ِ                                                 األصل: أب ك، مثل يدؾ، لكن مدوا الكسرة فصارت ياء، على أبيك.

مرفوعة، يضع فيها واو، وإذا كانت كذلك اؼبتكلم ال بد أف يراعي ذلك، إذا كانت ىذه األظباء 
                                                                     ً                      منصوبة يضع ألف، وإذا كانت ؾبرورة يضع ياء، تقوؿ: أبوؾ كرمي، كاف أبوؾ كريب ا. لكن تقوؿ: إف أباؾ  

 كرمي.
 *** اؼبنت ***

 والمثنى فيرفع باأللف وينصب ويجر بالياء، مثالو: كان الخطان متقاطعين في نقطتين.
 *** الشرح ***

 و العرب هبذا اإلعراب، فهي ترفعو باأللف وتنصبو وذبره بالياء.اؼبثٌت معروؼ، وخصت



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: احملمداف، الطالباف، القلماف.
                   ً   ففي الرفع يضعوف ألف ا.

مثاؿ: الطالباف ؾبتهداف. الطالباف: مثٌت مرفوع، وعالمة رفعو األلف، والنوف: نوف تثنية، ما لنا 
ً                                       باإلعراب أبد ا، وؾبتهداف: خرب مرفوع، وعالمة رفعو األلف.عالقة هبا، نوف اؼبثٌت نوف مكسورة، ما ؽبا عالقة             

 مثاؿ: كاف الطالباف ؾبتهدين. فكاف كما سيأيت ترفع اؼببتدأ وتنصب اػبرب.
 مثاؿ: إف الطالبُت ؾبتهداف. فهي عكس كاف.

 مثاؿ: ظننت الطالبُت ؾبتهدين. فظنت تنصب األوؿ والثاين.
   ً                                         مثن ا فيو ألف، يف كالـ فصيح، أو ظبعت ذلك، فتعرؼ  فال بد أف تراعي ذلك، إذف: مىت ما رأيت

مباشرة أف حكمو الرفع، لو رأيت فيو ياء تعلم أف حكمو ليس الرفع، النصب أو اعبر، ىذه عالمات  
 كاإلعراب.

 *** اؼبنت ***
وجمع المذكر السالم، فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، مثالو: كان المديرون مجتمعين 

 بالمشرفين.
 الشرح ****** 

 الباب الثالث من أبواب عالمات اإلعراب الفرعية: صبع اؼبذكر السامل.
 مثاؿ: احملمدوف، اجملتهدوف، اؼبسلموف، وكبو ذلك.

ً                                                                                  أيض ا العرب خصتهم هبذا اإلعراب، ففي الرفع يضعوف فيها الواو، ويف النصب واعبر يضعوف الياء،    
 يف الرفع.

 .مثاؿ: احملمدوف، اجملتهدوف، اؼبسلموف
 ويف النصب واعبر.

 مثاؿ: احملمدين، اجملتهدين، اؼبسلمُت.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٗٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فعندنا احملمدوف، وعندنا اػبالدوف، فاحملمدوف أكرموا اػبالدين، فنقوؿ: أكـر احملمدوف اػبالدين. 
احملمدوف: فاعل، مرفوع، وعالمة رفعو الواو، واػبالدين: مفعوؿ بو، منصوب، وعالمة نصبو الياء، وعرفنا أف 

لوجود الواو، وعرفنا أف ىذا مفعوؿ بو لوجود الياء، فهذه عالمة إعراب، تعلمك باإلعراب فعلمت ىذا فاعل 
 اؼبعٌت.

عرفنا أف كاف ترفع األوؿ وتنصب الثاين، فرفعت اظبها  قولو: كان المديرون مجتمعين بالمشركين:
 ر سامل ؾبرور بالياء.بالواو، ونصبت خربىا بالياء، باؼبشركُت: الباء: حرؼ جر، واؼبشركُت: صبع مذك

                                                                                        لو حذفنا كاف ستعود اعبملة إىل مبتدأ مرفوع وخرب مرفوع، تقوؿ: اؼبديروف ؾبتمعوف. ولو أدخلنا إف  
تنصب األوؿ وترفع الثاين، تقوؿ: إف اؼبديرين ؾبتمعوف. لو أدخلنا ظننت، تقوؿ: ظننت اؼبديرين ؾبتمعُت. 

 وصوابو: أف هبمع اؼبدير على مديرين. واؼبديروف صبع مدير، وصبع مدير على مدراء خطأ،
 *** اؼبنت ***

وجمع المؤنث السالم فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، مثالو: كان المعلمات قدواٍت 
 للطالبات.

 *** الشرح ***
 الرابع: صبع اؼبؤنث السامل، اعبمع اؼبختـو بألف وتاء.

 لك.مثاؿ: اؽبندات، الطالبات، اؼبسلمات، السيارات، وكبو ذ
ما عالمة رفعو ونصبو وجره؟ عالمة اإلعراب ىي اليت تعلمك باإلعراب، تتغَت بتغَت اإلعراب لكي 
تعلمك باغبكم اإلعرايب، انتبو، ال تأيت بأي شيء وتقوؿ: عالمة إعراب. ال، انظر ما الذي تغَت بتغَت 

 اإلعراب.
 . ، سلمت على اؼبعلمات  ، أكرمت  اؼبعلمات  ِ   مثاؿ: جاءت اؼبعلمات                    ِ         ُ        ُ                   

ىل نقوؿ: إف األلف عالمة اإلعراب؟. ما يصلح، ىي موجودة بلفظ واحد يف اعبميع، وكذلك 
التاء، فهي موجودة بلفظ واحد، والذي تغَت يف الرفع والنصب واعبر، عالمة الرفع الضمة، وعالمة النصب 

 واعبر الكسرة.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

: فاعل، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة، وا . اؼبعلمات  ُ                                    مثاؿ: جاءت اؼبعلمات           ُ لضمة للرفع عالمة                  
 أصلية، لكن ذكرناىا ىنا إلكماؿ اعبدوؿ فقط، وإال فهي أصلية.

. على: حرؼ جر، واؼبعلمات: اسم ؾبرور بعلى، وعالمة جره  ِ                                                   مثاؿ: سلمت على اؼبعلمات                       
ً              الكسرة، والكسرة أيض ا عالمة أصلية.                    

 نأيت للنصب.
. اؼبعلمات: مفعوؿ بو، منصوب، وعالمة  ِ                                   مثاؿ: أكرمت اؼبعلمات  نصبو الكسرة، كوف الكسرة                   

 عالمة للنصب، عالمة فرعية.
: مفعوؿ بو، منصوب، وعالمة  . خلق: فعل، واهلل: فاعل، والسموات  ِ                          مثاؿ: خلق اهلل السموات                                 ِ                    

 نصبو الكسرة.
: مفعوؿ بو، منصوب، وعالمة نصبو الكسرة. . سيارات  ٍ                                      مثاؿ: اشًتيت سيارات          ٍ                   

ة جره أصلية، وعالمة نصبو فرعية، ففيو عالمة فرعية فجمع اؼبؤنث السامل عالمة رفعو أصلية، وعالم
 واحدة وىي عالمة اعبر.

: قولو: مثالو: كانت المعلمات قدواٍت للطالباِت:  ٍ   اؼبعلمات: اسم كاف مرفوع بالضمة، وقدوات                                      
 خربىا منصوب بالكسرة، وللطالبات: جر وؾبرور.

. لو حذفنا كانت، تعود اعبملة إىل مبتدأ مرفوع، وخرب مرفوع،  ِ   نقوؿ: اؼبعلمات  قدوات  للطالبات           ٌ       ُ              
 . ِ   لو أدخلنا إف، نقوؿ: إف اؼبعلمات  قدوات  للطالبات           ٌ       ِ                               

ٍ           لو أدخلنا ظننت، نقوؿ: ظننت اؼبعلمات  قدوات  للطالبات.       ِ                                   
 *** اؼبنت ***

واالسم الممنوع من الصرف، فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، مثالو: كان القناديل 
 مصابيح في مساجَد كسيرة.

 *** الشرح ****



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٙٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

االسم اؼبمنوع من الصرؼ ىذا ىو الباب اػبامس من أبواب العالمات اؼبقدرة، واؼبراد بالصرؼ ىنا 
                                                            ً                            التنوين، فبعض األظباء منعتها العرب من التنوين، وىي أحدى عشر اظب ا، عقوبة ؽبا  ألاها ذىبت تتشبو 

التنوين من خصائص االسم، فلهذا ذكرناه يف  باألفعاؿ، فمنعتها من زينة األظباء وىو التنوين، تعلموف أف
العالمات اليت سبيز االسم عن غَته  ألف التنوين ال يدخل إال على األظباء فقط، ويقولوف: التنوين زينة 

 االسم. 
ٌ   مثاؿ: ؿبمد ، ؿبمد .       ُ          
وبرصوف على النوف، وكذلك على حروؼ اؼبد  ألاها ذبمل الصوت  ٓٓ.ٛٗفلهذا ذبدوف اآلف 

صة يف التنغيم وكبو ذلك، فالتنوين زينة االسم، فهذه األظباء األحد عشر عندما ذىبت تتشبو وتعطيهم فر 
 باألفعاؿ عاقبتها العرب بعقوبتُت:

 األوىل: حرمتها من زينة االسم التنوين. ما تنوف.
 الثانية: حرمتها من الكسرة. فالكسرة عالمة اعبر، واعبر خاص باألظباء دوف الفعل اؼبضارع، حرمتها

من الكسرة عالمة اعبر، أي أف العرب حرموا ىذه األظباء اليت ذىبت تتشبو باألفعاؿ من ميزتُت من 
خصائص االسم، قالوا: خلوا األفعاؿ تنفعكم. وحرمتهم من ىاتُت اؼبيزتُت، ال تنوف وال ذبر بالكسرة، وإمبا 

كغَتىا، ويف النصب تنصب بالفتحة  ذبر بالفتحة، واكتفوا بذلك، فهي أظباء معربة، ففي الرفع ترفع بالضمة  
 كغَتىا، لكن يف اعبر ذبر بالفتحة.

االسم الذي على مفاعل أو  -مل ندرىا بالتفصيل-وىذه األظباء اؼبمنوعة من الصرؼ منها 
 مفاعيل.

 مثاؿ: مساجد، منابر، مصانع، مصابيح، قناديل، مناديل.
 كذلك األعالـ اؼبؤنثة سوى الثالثي.

ّ   اطمة، خدهبة، مك ة.مثاؿ: زينب، سعاد، ف               
 ومنها األعالـ األعجمية سوى الثالثي.

 مثاؿ: إبراىيم، إظباعيل، يوسف، جورج.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 فهذه كلها أظباء فبنوعة من الصرؼ، أي ال تنوف وال ذبر بالكسرة، ذبر بالفتحة.
َ ِ ِ            مثاؿ: }ق اؿ  إ بػ ر اى يم  أل  ب يو { ]األنعاـ:  ِ   ُ   ِ  َ  ْ ِ   َ  [.ٕٙ[، ]الزخرؼ: ٗٚ        َ 

َ    ً   مثاؿ: أحب إبراىيم  حب ا ش . سبنعو من التنوين.                 ٍ                   ديد ا. ما تقوؿ: إبراىيم                     ً    
. تقوؿ: على إبراىيم . ذبره بالفتحة. َ               مثاؿ: صلى اهلل وسلم على إبراىيم . ما تقوؿ: على إبراىيم                     ٍ                       َ                              

 إذف: فَتفع بالضمة، عالمة أصلية، وينصب بالفتحة، عالمة أصلية، وهبر بالفتحة، عالمة فرعية.
ُ                   مثاؿ: ىذه مساجد . ىذه: مبتدأ، مساج ُ      د : خرب، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة، نقوؿ: مساجد . وال                                                          ُ

ٌ   نقوؿ: مساجد .             
ُ     ٌ                                            لو وصفناىا بالكسرة نقوؿ: ىذه مساجد  كثَتة . كثَتة: صفة، مرفوعة، وعالمة رفعها الضمة  ألف                                   

 الصفة تتبع اؼبوصوؼ، وىي منونة ال يوجد مانع لتنوينها.
َ               ويبكن أف نقوؿ: بنيت مساجد . مساجد : مفعوؿ، منصو         َ  ب، لكن ما ينوف.                       

َ     ً   لو وصفناىا بالكثرة نقوؿ: بنيت مساجد  كثَتة .                                     
َ                                         مثاؿ: صليت يف مساجد . مساجد: اسم ؾبرور بفي، وعالمة جره الفتحة.                   

َ     ً                                       لو وصفناىا بالكثرة نقوؿ: صليت يف مساجد  كثَتة . ألاها ؾبرورة بعالمة أصلية، ليس من أبواب                                      
 صلي، ؾبرورة، وعالمة جرىا الكسرة.العالمات الفرعية، ؾبرورة، وتعطيها حكمها األ

{ ]العنكبوت:  َ              مثاؿ: }خ ل ق  الل و  الس م او ات  و األ  ر ض   َْ ْ  َ   ِ  َ   َ       ُ      َ  َ َ {: ؾبرورة بالكسرة  ألاها ٗٗ        ِ                       [. }الس م او ات   َ   َ         
{: معطوؼ، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة. َ                                    صبع مؤنث سامل، و }و األ  ر ض   َْ ْ  َ                  

قناديل: اسم كاف مرفوع بالضمة،  قولو: مثالثو: كانت القناديُل مصابيَح في مساجَد كثيرة:
َ                              ومصابيح: خربىا، منصوب بالفتحة، ويف: حرؼ جر، ومساجد : اسم ؾبرور، وعالمة جره الفتحة.                                                 

ُ    لو حذفنا كاف تعود اعبملة إىل مبتدأ مرفوع وخرب مرفوع، نقوؿ: القناديل  مصابيح  يف.        ُ                                                                 
َ  ندخل إف ، نقوؿ: إف القناديل  مصابيح  يف مساجد .         ُ        َ                            

َ  قوؿ: ظننت القناديل  مصابيح  يف مساجد .ندخل ظننت، ن         َ        َ                   



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٛٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

إذف: فاؼبمنوع من الصرؼ عالمة رفعو أصلية وىي الضمة، وعالمة نصبو أصلية الفتحة، وعالمة 
 جره الفتحة، وىي عالمة فرعية.

اآلف انتهينا من طبسة أبواب من أبواب العالمات الفرعية وكلها أظباء، الباباف الباقياف من األفعاؿ 
 كبن عرفنا كيف مبيز بُت االسم واؼبضارع؟ ما يأيت طالب بعد قليل وىبلط بُت االسم واؼبضارع.اؼبضارعة، 

 مثاؿ: احملمداف. اسم مثٌت، فاؼبثٌت وصبع اؼبذكر السامل، وصبع اؼبؤنث السامل، كلها أظباء.
باأللف  مثاؿ: ذاىباف. اسم مثٌت  ألنو يقبل اعبر والنداء والتعريف بأؿ، فيعرب إعراب اؼبثٌت، أي

                  ً     ً  رفعا، وبالياء نصب ا وجر ا.
 مثاؿ: جاء ذاىباف، وأكرمت ذاىبُت، ونظرت إىل ذاىبُت. 

 مثاؿ: ؾبتهداف. اسم، إذف: مثٌت، يرفع باأللف، وينصب وهبر بالياء.
مثاؿ: ؾبتهدوف. اسم، صبع مذكر سامل، يرفع بالواو وينصب وهبر بالياء، تقوؿ: ىؤالء ؾبتهدوف، 

 إىل ؾبتهدين. أكرمت ؾبتهدين، نظرت
مثاؿ: هبتهدوف. فعل مضارع، فما يدخل يف صبع اؼبذكر السامل، ىذا سيأتينا بعد قليل يف األفعاؿ 

 اػبمسة.
                                                            ً                    مثاؿ: هبتهداف. فعل مضارع، سيأتينا يف األفعاؿ اػبمسة، ىذا ليس مثن ا، ما يرفع باأللف وال 

 ينصب وهبر بالياء.
 *** اؼبنت ***

ت النون، وتنصب وتجزم بحذفها، مثالو: العمال يعملون، ولم واألفعال الخمسة فترفع بثبو 
 يهملوا، ولن يهملوا.

 *** الشرح ***
اؼبراد باألفعاؿ اػبمسة كل فعل مضارع اتصلت بو واو اعبماعة كػ: يذىبوف، أو ألف االثنُت كػ: 

األمر، فاؼباضي يذىباف، أو ياء اؼبخاطبة كػ: تذىبُت، فاألفعاؿ اػبمسة كل فعل مضارع، اخرج اؼباضي و 
واألمر خرجا من زماف، ما لنا عالقة هبما، عرفا إعراهبما وانتهينا من كل ما يتعلق بذلك، فنقوؿ يف األفعاؿ 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

اػبمسة: كل فعل مضارع اتصل بو ضمَت رفع ساكن. وأنتم تذكروف الضمائر، عندما قسمناىا من قبل، 
ً        ثة ثالثة، ثالثة متحركة، وثالثة ساكنة، ودائم ا ذبتمع ضمائر الرفع، اػبمسة تواين وناء اؼبتكلمُت، وتنقسم ثال                                        

يف األحكاـ، الثالثة الساكنة ىي واو اعبماعة، ألف االثنُت، ياء اؼبخاطبة، جاءت ىنا، كل مضارع اتصلت 
 بو واو اعبماعة كػ: يذىبوف، أو ألف االثنُت كػ: يذىباف، أو ياء اؼبخاطبة كػ: تذىبُت.

 بوت النوف.والعرب أعربتها يف الرفع بث
 مثاؿ: يذىبوف، يذىباف، تذىبُت.

 ويف النصب واعبـز حبذؼ النوف. 
 مثاؿ: يذىبوا، يذىبا، تذىيب.

يقوؿ العرب: الرجاؿ يذىبوف، والرجاؿ لن يذىبوا، والرجاؿ مل يذىبوا. فالفرؽ بينهم سيكوف عالمة 
وا، ىل نقوؿ: إف الواو عالمة اإلعراب، والذي اختلف، يف الفرع يذىبوف، ويف النصب يذىبوا واعبـز يذىب

اإلعراب كما قلنا يف صبع اؼبذكر السامل؟. ال، الواو ثابتة، الذي تغَت ثبوت النوف يف الرفع، وحذؼ النوف يف 
، فنقوؿ: عالمة الرفع ثبوت النوف، وعالمة النصب واعبـز حذؼ النوف.   النصب واعبـز

 و اإلعرايب الرفع.إذف: أي فعل من األفعاؿ اػبمسة فيو نوف تعرؼ أف حكم
ة  و فب  ا ر ز قػ ن اى م  يػ ن ف ق وف { ]البقرة:  َ            مثاؿ: }ال ذ ين  يػ ؤ م ن وف  ب ال غ ي ب  و ي ق يم وف  الص ال    ُ  ِ  ُْ    ْ  ُ  َ  ْ َ  َ     ِ َ   َ َ       َ   ُ   ِ  ُ َ   ِ  َْ  ْ ِ   َ   ُ ِ ْ  ُ   َ   ِ َ    [. }يػ ؤ م ن وف {، ٖ             ُ ِ ْ  ُ     

َ                                                                   }و ي ق يم وف {، }يػ ن ف ق وف {: ىذه من األفعاؿ اػبمسة  التصاؽبا بواو اعبماعة، فيها نوف، فيكوف حكمها    ُ  ِ  ُْ       َ   ُ   ِ  ُ َ  
.اإلعرايب م  باشرة الرفع، ولو تأملت ذبد أاها مل تسبق بناصب وال جباـز

إذف: فاألفعاؿ اػبمسة مىت ما كاف فيها نوف، فنعرؼ أف حكمها اإلعرايب الرفع، ومىت ما حذؼ 
.  منها النوف، عرفنا أف حكمها ليس الرفع، إما النصب إف سبقت بناصب، وإما اعبـز إف سبقت جباـز

ْ  َ مثاؿ: }ف إ ف  مل   تػ ف ع    َ  َْ   ْ ْ  َُ              ل وا و ل ن  تػ ف ع ل وا{ ]البقرة:         َِ   َ   ْ ، سبقت بلم، ُٕٗ     ََ  ْ  َُ                            [. }مل   تػ ف ع ل وا{: حكمها اعبـز  َ  َْ     
ْ  َُ                                            حذؼ منها النوف، و }و ل ن  تػ ف ع ل وا{: حكمها النصب، سبقت بلن، حذؼ منها النوف.  َ   ْ  ََ                     

 كذلك أنت عندما تتكلم تلتـز هبذه األمور، األفعاؿ اػبمسة إذا كانت مرفوعة تثبت فيها النوف.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٜٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

تساعدوف فيما بينهم، واؼبسلموف يعاونوف احملتاج، ويتناصروف فيما بينهم، والطالباف مثاؿ: ىم ي
 هبتهداف يف الدروس.

 لكن إذا كانت منصوبة أو ؾبزومة ربذؼ النوف.
 مثاؿ: يا أوالد ال تلعبوا، يا طالب هتلموا.

 *** اؼبنت ***
ؼبقدرة على األلف، وبالفتحة واؼبضارع اؼبعتل اآلخر، فَتفع بالضمة اؼبقدرة، وينصب بالفتحة ا

ٌ                          الظاىرة على الياء والواو، وهبـز حبذؼ حرؼ العلة، مثالو: ؿبمد  مل ىبش ومل يدع ومل يصل إال هلل.                                                         
 *** الشرح ***

ىذا الباب السابع واألخَت من أبواب العالمات الفرعية وىو اؼبضارع اؼبعتل اآلخر، وقد سبق الكالـ 
، فاؼبضارع اؼبعتل اآلخر أي اؼبختـو حبرؼ علة، وحروؼ العلة ىي األلف على إعرابو يف العالمات اؼبقدرة

والواو والياء ؾبموعة يف قولك: واي. فاؼبضارع اؼبختـو بألف ؾ: يسعى ويرضى، واؼبختـو بواو كػ: يدعو، 
 واؼبختـو بياء كػ: يرمي، ففي الرفع عالمة اإلعراب فيها ضمة، وىي ضمة مقدرة كما سبق.

ٌ   مثاؿ: ؿبمد  ي  دعو إىل اهلل، ويصلي هلل، وىبشى ربو.        
فعالمة الرفع الضمة لكنها مقدرة، فهي من حيث الظهور والتقدير مقدرة، لكن من حيث األصالة 

 والفرعية أصلية، عالمة أصلية لكن مقدرة.
 ويف النصب.

َ         مثاؿ: ؿبمد  لن يدعو  ولن يصلي  ولن ىبشى  إال ربو.         َ          َ         ٌ          
قدرة، وإف كاف على واو أو ياء فهي ظاىرة، عرفنا عالمة النصب إف كانت على األلف فهي م

 ذلك، لكن السؤاؿ: ىل ىي أصلية أـ فرعية؟ أصلية  ألف الفتحة يف النصب عالمة أصلية.
.  ويف اعبـز

ٌ                             مثاؿ: ؿبمد  مل يدع ومل يصل ومل ىبش إال ربو.           
 عالمة اعبـز حذؼ حرؼ العلة فيها، ىي عالمة فرعية.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

يف الرفع عالمتو أصلية، ويف النصب عالمتو أصلية، ويف اعبـز عالمتو إذف: فاؼبضارع اؼبعتل اآلخر 
 فرعية.

وتبُت لنا من ذلك أف عالمات اإلعراب الفرعية منحصرة يف ىذه األبواب السبعة، ىذه األبواب 
 السبعة اليت شرحناىا قبل قليل ىل نقوؿ: إف عالمتها فرعية؟. أـ نقوؿ: إاها تنحصر فيها العالمات الفرعية؟.

اعبواب: نقوؿ: إاها تنحصر فيها العالمات الفرعية. وال نقوؿ: كل عالمتها فرعية. نعم، بعضها كل عالمتها 
فرعية، األظباء اػبمسة، اؼبثٌت، اعبمع اؼبذكر السامل، األفعاؿ اػبمسة، ىذه كل عالمتها فرعية، لكن بعضها 

لسامل، اؼبمنوع من الصرؼ، واؼبضارع زبتلف، بعض عالمتها أصلية وبعض عالمتها فرعية، صبع اؼبؤنث ا
 اؼبعتل اآلخر.

ىذا ما يتعلق بعالمات اإلعراب، وىو آخر الكالـ على ىذا الباب، باب: اؼبعرب واؼببٍت، وبو لبتم 
الكالـ حبمد اهلل على أحكاـ الكلمة، أحكاـ الكلمة القسم األوؿ من قسمي النحو  ألننا ذكرنا يف البداية 

النحو يدرس أحكاـ الكلمة ويدرس أحكاـ الكالـ، فأحكاـ الكلمة يدرسها يف ثالثة  عندما رتبنا النحو أف
 أبواب:

 األوؿ: أنواع الكلمة. أي انقسامها إىل اسم وفعل وحرؼ.
 الثاين: انقساـ االسم إىل نكرة ومعرفة.

 الثالث: انقساـ الكلمة إىل معرب ومبٍت. 
وننتقل إىل القسم الثاين من قسمي النحو وىو وانتهينا من كل ذلك واغبمد هلل، لنستعُت باهلل 

 أحكاـ الكالـ.
 *** اؼبنت **

أنو بتآلف الكلمات تتكون الجمل، وىي نوعان:  -فهمني اهلل وإياك–أحكام الكالم: اعلم 
 فعلية واسمية.

 *** الشرح ***



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٜ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ة الذي درسناه من قبل أحكاـ الكلمة، أي بصفتها مفردة كما شرحنا ذلك، الكلمة وىي مفرد
تكتسب األحكاـ السابقة، فهي إما اسم أو فعل أو حرؼ، ىي إما معرب أو مبٍت، واالسم إما نكرة أو 
معرفة، ىذا ما وبتاج إىل صبلة، أحكاـ ثابتة للكلمة، حىت ولو كانت مفردة، ىذه الكلمات إذا ألفنا فيما 

، تسمى كالـ مركب، نركب منها اعبمل، ىذه اعبمل  ىي اليت تسمى الكالـ، الكالـ                  ً                                          بينها فأاها تبٍت صبال 
يراد بو الكلمات اؼبركبة، أي اعبمل، ىذه اعبمل يف اللغة العربية نوعاف: فعلية واظبية، فاعبملة الفعلية ىي 
، اعبملة الفعلية ىي اليت بدأت بفعل سواء كاف ىذا الفعل يف أوؽبا  ٍ                                                            اؼببدوءة بفعل، واالظبية ىي اؼببدوءة باسم                                     

 حقيقة.
ٌ  مثاؿ: ذىب زيد               . ٌ        إىل اؼبسجد، سافر زيد  اليـو                   

 أو كانت مبدوءة بفعل حقيقة.
ٌ                                          مثاؿ: إىل اؼبسجد ذىب زيد، اليـو سافر زيد . إىل اؼبسجد: جار وؾبرور لكنو مقدـ من تأخَت،                                       
: ظرؼ زماف، مقدـ من تأخَت، فاعبملة يف اغبقيقة تبدأ بذىب، وتبدأ  أصلو كاف يف آخر اعبملة، واليـو

 بسافر، إذف فهي فعلية.
ٍ                             وكذلك االظبية ىي اؼببدوءة باسم  سواء كاف االسم يف أوؽبا حقيقة.                            

. ٌ        مثاؿ: ؿبمد  جالس  يف اؼبسجد، ؿبمد  مسافر  اليـو       ٌ              ٌ      ٌ          
ً   أو كانت مبدوءة باسم  حكم ا.     ٍ                    

 . ٌ   مثاؿ: يف اؼبسجد ؿبمد  جالس، اليـو ؿبمد  مسافر        ٌ                 ٌ                  
 فنقوؿ فيها ما قلناه يف اعبمل السابقة.

عظيمة، لغة القرآف الكرمي، اللغة الدقيقة اليت أهبرت أىلها وغَت أىلها ليس واللغة العربية، ىذه اللغة ال
فيها من أنواع اعبمل إال نوعاف: اظبية وفعلية فقط؟! اعبواب: نعم، فهل ىذا من ثراء اللغة العربية وعظمتها 

لصحيح ال بد أف وتعبَتىا الدقيق عن ما يف النفس البشرية، أـ ىذا قصور فيها؟ إذا أردت أف تعرؼ اعبواب ا
تقاراها يف ىذا األمر باللغات األخرى، وإف كاف اللغات األخرى فيها أنواع كثَتة فهذا فقر يف العربية، فإف  
كانت اللغات األخرى ما فيها إال صبلة واحدة، ىذا ثراء يف اللغة العربية، واغبقيقة الواقعة أف أغلب اللغات 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٜ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

اللغات األوروبية واؽبندية والصينية وكل ما يلتحق هبا واألفريقية  العاؼبية ليس فيها إال صبلة اظبية، أغلب
واألمريكية كلها ليس فيها إال صبلة اظبية، نبا يسمواها فعل وفاعل يف قواعدىم، لكنها صبلة ال بد أف تبدأ 
باسم، فإذا أردت أف تعرب عن حبك لفالف يف ىذه اللغات ال بد أف تبدأ باسم، تقوؿ: أنا أحبك. وال 

ستطيع عندىم أف تقوؿ: أحبك. بينما يف اللغة العربية كل معٌت تستطيع أف تعرب عنو جبملة اظبية أو جبملة ت
                                                                           ً                  فعلية على حسب اؼبعٌت الدقيق الذي تريده  ألف العريب يبتدأ يف كالمو دبا ىو أشد اعتناء ، وإف كاف هبوز أف 

ة: أحبك. يبكن أف تقوؿ يف صبلة اظبية: يبدأ بسواه، فيمكن أف تقوؿ: أنا أحبك. وهبوز أف تقوؿ مباشر 
ٌ                                                         ؿبمد  ناجح . أو صبلة فعلية: قبح ؿبمد . ومع ذلك فلك يف العربية تصرفات كثَتة فوؽ ىاتُت اعبملتُت، يف                         ٌ      ٌ   
كل صبلة لك تصرفات، من حيث التقدمي والتأخَت، والتأكيد، واغبذؼ واإلثبات، على حسب اؼبعٌت الدقيق 

اعبملة الفعلية: قبح ؿبمد. تؤكد، قد قبح ؿبمد، تؤكد، واهلل: لقد قبح ؿبمد،                         ً  الذي تريده، قد تقوؿ مثال  يف
ربصر، ما قبح إال ؿبمد، تصرفات كثَتة على حسب اؼبعٌت الدقيق الذي تريده، وكذلك يف اعبملة االظبية، 

ٌ  قد تقوؿ: ؿبمد  ناجح . أو تقوؿ: إف ؿبمد  ناجح . أو تقوؿ: حملمد  ناجح . أو ربصر، ما ؿبمد                   ٌ      ٌ               ٌ      ٌ                  ٌ      ٌ ٌ   إال ناجح ،                   
ٌ                                           تقدـ اػبرب، ناجح  ؿبمد ، قد زبرب عن االسم بفعل، ؿبمد  قبح، على حسب اؼبعٌت الدقيق الذي تريده، وىذا                           ٌ     ٌ              
يدرس يف البالغة، أي اختالؼ ىذه األساليب، ومىت تستعمل ىذا األسلوب دوف ىذا األسلوب، والذي 

ما أغلب اللغات العاؼبية ما يبكن أف تبدأ فيها يدرس القرآف ينبهر دبراعاة ىذه الفروؽ الدقيقة بُت اعبمل، بين
يدرسوف عندنا يقولوف: ال بد أف  ن                                               ً         إال باسم، حىت يف اللغات اليت تنطق وال تكتب، سألت كثَت ا من الذي

تبدأ بأنا. أنا أحبك، ما يقولوف: تقوؿ: أحبك. حىت يف اللغة اإلقبليزية الذي يعرفها كثَت منكم، ما يبكن أف 
تهم ىكذا تركبت، ما تقوؿ: أحبك. بل تقوؿ: أنا أحبك. ولو تأملت فيها أكثر لوجدت تقوؿ: أحبك. لغ

ً                                                                                         أيض ا أشياء عجيبة، فما تستطيع يف اإلقبليزي تقوؿ: أنا أحبك. ال بد أف تقوؿ: أنا أحب أنت. ما عندىم    
تأيت بفعل ضمائر متصلة، وإف كاف النطق ىبتلف، لكن ىذه الًتصبة اللفظية، أنا أحب أنت، بل ال بد أف 

 مساعد، أنا أكوف أحب أنت، فنعود إىل لغتنا.
اػبالصة: أف اعبواب عن مثل ىذه األشياء إمبا تكوف باؼبقارنة بُت اللغات، فعندما ذبد يف ىذه اللغة 
ً                     العربية ىاتُت اعبملتُت يف كل معٌت، ومع ذلك لك يف كل صبلة تصرفات كثَتة جد ا كلها تدور حوؿ أمر                                                                 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٜٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

الدقيق عن اؼبعٌت النفسي، عن اؼبعٌت الذي يف النفس البشرية، ما اؼبعٌت الذي تريده، ىل  واحد، وىو التعبَت
األمر الذي يهمك أف زبربنا عن الفعل، عن اغبدث الذي صار، ما الذي صار؟ الذي حدث يف اغبب، 

أنا  إذف: تقوؿ: أحبك. فإف كاف الذي يهمك أف تبُت من الذي وبب؟ من الفاعل الذي فعل اغبب؟ تقوؿ:
أحبك. إذا كاف واالعتناء عندؾ أف تبُت احملبوب، من احملبوب؟ فتقوؿ: إياؾ أحب. وىكذا، وتصرفات كثَتة 

ا أيض ا يف الكالـ. ً           جد       ً   
ٍ  إذف: بتآلف ىذه الكلمات ىبرج الكالـ الذي ىو اعبمل، واعبمل نوعاف، إما اظبية إف ب دأت باسم           ُ                                                                        

ٍ      حقيقة أو حكم ا، أو فعلية إف ب دأت بعفل  حقيق         ُ                ً ً                                        ة أو حكم ا، من باب الًتتيب والتنظيم رتب النحويوف                    
أحكاـ الكالـ  ألاها كثَتة، بل ىي أكثر النحو، رتبوىا على الًتتيب الذي ذكرناه من قبل، فبدأوا بأحكاـ 
اعبملة الفعلية، مث أحكاـ اعبملة االظبية، مث مكمالت اعبملتُت، وىو منصوبات وؾبرورات وتوابع، ويف األخَت 

 فعل اؼبضارع، وكبن سنتبع ىذا الًتتيب.إعراب ال
 فنبدأ بالقسم األوؿ من أقساـ أحكاـ الكالـ وىو األحكاـ النحوية للجملة الفعلية.

 *** اؼبنت ***
الجملة الفعلية: الجملة الفعلية ىي الجملة المبدوءة بفعٍل ولها صورتان: األولى: تتكون من 

رآن واألخرى: تتكون من فعٍل مبني للمجهول ونائب فعل مبني للمعلوم وفاعل، كـ: قرأ المسلم الق
 فاعل، كـ: ُقرأ القرآُن.

 *** الشرح ***
ً                              اعبملة الفعلية كما عرفنا ىي اعبملة اليت تبدأ بفعل حقيقة أو حكم ا، اآلف نريد أف نتتبع وكبصر كل                                                            

                ً        ا، وقبل ذلك قرآن ا وسنة،                                                                   ً      ً األحكاـ النحوية اػباصة باعبملة الفعلية، تأملوا ونظروا يف كالـ العرب شعر ا ونثر  
ليعرفوا كم صورة للجملة الفعلية يف اللغة العربية، تأيت على كم صورة؟ فوجدوا أف اعبملة الفعلية تأيت على 

 صورتُت: 
، فيحتاج إىل فاعل.                                                                 الصورة األوىل: أف تأيت  مبدوءة بفعل مبٍت للمعلـو

 إىل نائب فاعل.                                                 الصورة الثانية: أف تأيت  بفعل مبٍت للمجهوؿ، فيحتاج



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 إذف: فاعبملة ؽبا صورتاف: األوىل: تتكوف من فعل مبٍت للمعلـو وفاعلو.
، أي فاعلو مذكور، وىو اؼبسلم. َ                                                   مثاؿ: قرأ اؼبسلم  القرآف . قرأ: فعل مبٍت للمعلـو        ُ                

                                                   ُ                 الصورة الثانية: تتكوف من فعل مبٍت للمجهوؿ، على وزف ف عل، ونائب فاعلو.
ُ   ُ    مثاؿ: ق رأ القرآف . ق رأ: ُ   فعل مبٍت للمجهوؿ، على وزف ف عل، ونائب فاعلو: القرآف .        ُ                                 ُ                          

فإذا كانت اعبملة الفعلية تأيت يف العربية على صورتُت، فسنجعل على كل صورة باب، يف ىذا 
الباب ندرس ىذه الصورة بالتفصيل، الباب األوؿ سيكوف للفاعل، يبثل الصورة األوىل، والباب الثاين لنائب 

 الثانية. الفاعل يبثل الصورة
نتهينا منو ننتقل للصورة إذف: نستعُت باهلل ونبدأ بباب الفاعل الذي يبثل الصورة األوىل، فإذا ا

 الثانية.
  



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٜٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٘اجمللس: 
م، اغبمد هلل رب العاؼبُت، والصالة والسالـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو بسم اهلل الرضبن الرحي

 وأصحابو أصبعُت.
 أما بعد،.

 أحكاـ الكالـ، وعرفنا أف أحكاـ الكالـ قد رتبها النحويوف لكثرهتا على فقد شرحنا حبمد اهلل يف
 أربعة أقساـ:

 القسم األوؿ: يف اعبملة الفعلية.

 القسم الثاين: يف اعبملة االظبية.
 القسم الثالث: يف مكمالت اعبملتُت من منصوبات وؾبرورات وتوابع.

 القسم الرابع: يف إعراب الفعل اؼبضارع.
، ونبدأ بالقسم األوؿ وىو األحكاـ النحوية للجملة الفعلية، فذكر اؼبصنف أف اعبملة نستعُت باهلل

 الفعلية تأيت على صورتُت:
 يف باب الفاعل. -إف شاء اهلل-الصورة األوىل: فعل مبٍت للمعلـو وفاعلو. وىذه سندرىا 

 الفاعل. الصورة الثانية: فعل مبٍت للمجهوؿ ونائب فاعلو. وىذه ندرسها يف باب نائب
 فنبدأ بباب الفاعل.

 *** اؼبنت ***
الفاعل: وىو االسم الذي أسند إليو فعل قبلو، وضابطو أنو جواب قولنا: من الذي فعل 
الفعل؟. فإن كان معربًا فهو مرفوع، وإن كان مبنًيا فهو في محل رفع، ويأتي اسًما ظاىًرا كـ: قرأ أنٌس 

َن، وضميًرا مستتًرا، كـ: أنٌس قرأ القرآَن، وقاعدتو العامة لكل فعٍل القرآَن، وضميًرا بارزًا، كـ: قرأت القرآ
 فاعٌل بعده، فإن ظهر وإال فهو ضميٌر مستتٌر.

 *** الشرح ***



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

الفاعل عرفو لنا اؼبصنف، مث ذكر الضابط الذي يقرره، مث ذكر حكمو اإلعرايب، مث ذكر أنواعو، 
 وختم الكالـ على الفاعل ببياف قاعدتو العامة.

فالفاعل يف مصطلح النحويُت ىبتلف عن الفاعل يف  :ىو االسم الذي أسند إليو فعل قبلوولو: ق
اللغة، أو يف علم اؼبنطق، وعند األصوليُت، فالفاعل عند ىؤالء ىو من فعل الفعل، يراد بو اؼبعٌت اللغوي، أف 

             ً        ً   كيفية ضبطو نطق ا وكتابة ، الفاعل ىو من فعل الفعل، أما يف اصطالح النحو الذي يدرس الكالـ ويبحث يف  
فأف الفاعل يف اصطالح النحويُت ىو كل اسم أسند إليو فعل قبلو، فقولو يف التعريف عن الفاعل: إنو 
، وال يكوف حرف ا، وال يكوف صبلة وال شبو صبلة،                                  ً             ً             ً                           االسم. يبُت أف الفاعل ال يكوف إال اظب ا، ال يكوف فعال 

                    ً  الفاعل ال يكوف إال اظب ا.
 أي أف الفاعل ال بد أف يكوف الفعل قبلو، ال بعده. وقولو: فعل قبلو:

، وىذا الفعل وىو الذىاب أسند إىل ؿبمد، فنقوؿ عن ؿبمد:  ٍ                                                    مثاؿ: ذىب ؿبمد . ذىب: فعل ماض                ٌ             
 إنو فاعل. 

 وكما تروف الفاعل ؿبمد قد ذكر الفعل قبلو.
 مثاؿ: يذىب ؿبمد.

ل  ألف ىذا الفعل اؼبسند إليو قبلو، فلو أنك أخرت كذلك أسندنا الذىاب إىل ؿبمد، فمحمد فاع
 الفعل وقدمت االسم.

ٌ       مثاؿ: ؿبمد  ذىب، ؿبمد  يذىب.          ٌ          
، وإمبا يكوف مبتدأ  ألف اؼببتدأ ىو االسم الذي يقع يف ابتداء الكالـ                            ً                                                              فأف ىذا اؼبقدـ ال يكوف فاعال 

، كما سيأيت، وأما الفاعل فال بد أف يكوف بعد الفعل، وال يكوف قبلو،  ٍ   فمحمد : مبتدأ، وذىب: فعل ماض                        ٌ     
                                       ً      ً                         والفاعل: بعده، ما يف فاعل ىنا، نقدر ضمَت ا مستًت ا تقديره ىو، يعود إىل ؿبمد.

ٌ                                                   مثاؿ: مل يذىب ؿبمد  إىل اؼبزرعة. ؿبمد : فاعل  ألف الفعل يذىب اؼبنفي أسند إليو، وىذا الفعل                 ٌ                
ألاهم يريدوف أف يقولوا لك: ؿبمد ىنا حقو الذىاب اؼبنفي أسندتو إىل ؿبمد، فإعرابو عند النحويُت فاعل  

ٍ                                                               الرفع. فيكوف ؿبمد  ال ؿبمد ا وال ؿبمد   ألنو فاعل عندنا، والفاعل عندنا ىو كل اسم أسند إليو فعل قبلو،          ً       ٌ                



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٜٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فإف قلت: ؿبمد ىنا فعل وال ما فعل الفعل؟. ما فعل الفعل، نقوؿ: الفاعل عند النحويُت ليس من فعل 
يُت الذي فعل الفعل، أو أسند إليو الفعل، وىذا تقوؿ: أسند إليو الفعل. إذف فحقو الفعل. الفاعل عند النحو 

 الرفع.
، واألمَت: فاعل  ألننا أسندنا الفعل اؼبوجود ىنا )بٌت(، إىل  ِ                                                      مثاؿ: بٌت األمَت اؼبدينة. بٌت: فعل ماض                                  

عل الذي عندنا بٌت أسند إىل األمَت، فهو فاعلو، واألمَت ما بٌت، تقوؿ: ىذه أمور معنوية. لكن يف النحو الف
األمَت، وكلمة األمَت نضبطها بالرفع  ألف أسندت إليو الفعل الذي قبلو، وكل اسم أسند إليو فعل قبلو، فهو 

 عند النحويوف فاعل حكمو الرفع.
، وزبد : فاعل  ألف الفعل مات أسند إىل زيد، فزيد  فاعلو  ألف  ٌ            مثاؿ: مات زيد . مات: فعل ماض                                        ٌ       ٍ               ٌ             

ٌ                                                    اسم أسند إليو فعل قبلو، فتقوؿ: زيد  ما مات، وإمبا أماتو اهلل. نقوؿ: ىذه أمور معنوية، ليس الفاعل كل                                   
 كبوية.

ٌ   مثاؿ: غرؽ زيد .               
ٌ                ىل زيد  غرؽ، أـ كاف يدافع الغرؽ، ووباوؿ أف ينجو من الغرؽ؟ نقوؿ: غرؽ زيد . غرؽ: ىذا فعل                                                                 ٌ      

ٌ                               رؽ: فعل، وزيد : فاعلو، ىذا يف الًتكيب النحوي، أسند إىل زيد، أي يف النهاية قاـ بو زيد، أسند إىل زيد، فغ             
 وىكذا.

فالفاعل: كل اسم أسند إليو فعل قبلو، وذبدىم يف بعض الكتب الصغَتة للمبتدئُت يقولوف: 
الفاعل: كل اسم دؿ من فعل الفعل. ىذا من باب التقليل فقط، وإال فأف الفاعل عند النحويُت كل اسم 

 أسند إليو فعل قبلو.
يشًتطوف أف يكوف الفعل قبل الفاعل كػ: ذىب ؿبمد؟ ولو تأخر الفعل، وتقدـ االسم، س: ؼباذا 

ٌ         ؿبمد  ذىب، ؼباذا ال نقوؿ: إف ؿبمد فاعل  مقدـ؟.                                ٌ    
                           ً                         ً           ً        ً                جػ: نقوؿ: ىذا ما يصلح، ال كبو ا وىذا الذي يهمنا، وال معن ا. كيف ال كبو ا وال معن ا؟ نبدأ بالنحو، 

ٌ             ؿبمد  ذىب، قبمع ؿبمد ، ؿبمدوف، قبعل              ٌ ، نقوؿ: ذىب احملمدوف. ذىب: فعل، واحملمدوف: فاعل،           ً                                             ها فاعال 
فأنت تقوؿ: إف الفاعل هبوز أف يتقدـ. قدمو، ماذا تقوؿ؟ احملمدوف ذىب، فقط اعبملة كما ىي تقدـ 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٜ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

وتؤخر، فتقوؿ: احملمدوف ذىب. يف اإلعراب ما تقوؿ: احملمدوف ذىب. وإمبا تقوؿ: احملمدوف ذىبوا. ما ىذه 
الفاعل، واو اعبماعة، الضمَت يقـو مقاـ االسم الظاىر، ؿبمدوف، ذىب احملمدوف، لكن نأيت الواو؟ ىذه 

 بالضمَت مكاف االسم الظاىر، احملمدوف ذىبوا، احملمدوف: مبتدأ، وذىب: فعل، والواو: فاعل.
 مثاؿ: ذىب احملمداف.

 ً             م ا بعد الفعل.لو قدمت الفاعل، احملمداف ذىبا، فالفاعل ألف االثنُت، متأخر، الفعل دائ
                                               ً                              ً       لو جئنا للمفرد، اؼبفرد عند العرب ضمَته إذا كاف رفع ا يستًت، اؼبفرد إذا كاف ضمَته رفع ا وىو 

 للغائب يستًت، ىذه طبيعة اللغة.
ٌ  مثاؿ: ذىب ؿبمد .              

ٌ                                                     ً   وإف قدمت ؿبمد قلت: ؿبمد  ذىب. أي ىو، فالضمَت مستًت يف الفعل، العرب مل تضع لو لفظ ا،                      
ٌ                          شكاؿ ىنا فقط يف ؿبمد  ذىب عندما قدمتها، ؿبمد  ذىب، يستًت الضمَت، لكن لو ىذه لغة العرب، فاإل                       ٌ                  

 نظرت للتثنية واعبمع يتبُت لك األمر، أف الفاعل ال بد أف يكوف بعد الفعل، ىذا من حيث النحو.
ومن حيث اؼبعٌت: لو قلت لكم: القلم. ابتدأت الكلم فقلت لكم: القلم. تعرفوف أنو فاعل؟ ما 

إمبا تنتظروف مٍت أف أخرب عنو بشيء، ما بالو؟ القلم أضبر، أو القلم صبيل، أو القلم أزرؽ، أخرب تعرفوف، و 
عنو، وقد أخرب عنو بفعل أقوؿ: القلم سقط. لكن عندما قلنا يف البداية: سقط القلم. صبلة فعلية سقط 

لة السابقة سقط القلم، القلم، خالص ترسخ يف ذىنك أنو الفاعل، فعندما قدمنا القلم أنت يف ذىنك اعبم
فتقوؿ: إنو فاعل مقدـ. ال، فأف العريب عندما يبتدأ باالسم ال يريد أنو فاعل، وإمبا يريد أف يقدـ االسم لكي 
                                                                                        ً ىبرب عنو بشيء، ىبرب عنو دبفرد، ىبرب عنو جبملة، ىبرب عنو بشبو صبلة، فإذا تقدـ صار مبتدأ، ما صار فاعال  

    ً   مقدم ا.
 و كل اسم أسند إليو فعل قبلو.فاػبالصة: أف الفاعل ى

 فإف أتعبك التعريف فأف الضابط يسهل لك األمر.
ِ              كلما ورد عليك فعل ماض  أو مضارع أو  :وضابطو أنو جواب قولنا: من الذي فعل الفعل؟ قولو:                     

 أمر، اسأؿ نفسك من الذي فعل الفعل؟ فاعبواب ىو الفاعل.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٓٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: صلى اإلماـ باؼبصليُت ىذه اللية. 
 لى، من الذي صلى؟ الذي صلى اإلماـ، فاعل.الفعل ص

 مثاؿ: سافر قبل ثالثة أياـ أخي ؿبمد.
 من الذي سافر؟ أخي، فاعل.

ٌ  مثاؿ: قبح يف دروسو خالد .                      
 من الذي قبح؟ خالد، فيكوف فاعل.

 فالفاعل ىو جواب قولنا: من فعل الفعل؟.
ىذا تذكَت من اؼبصنف يف  :عفإن كان معربًا فهو مرفوع، وإن كان مبنًيا فهو في محل رف قولو:

                                     ً               ً                                         باب اؼبعرب واؼببٍت، فالفاعل قد يكوف معرب ا وقد يكوف مبني ا مع أنو فاعل، وحكمو الرفع، لكن يف اإلعراب 
                          ً                                 ً                                    تتبُت وتنتبو، فإف كاف معرب ا فتقوؿ: فاعل مرفوع. وإف كاف مبني ا تقوؿ: فاعل يف ؿبل رفع. كما سبق شرحو.

ٌ        مثاؿ: سافر ؿبمد . ؿبمد : فاعل،      ٌ  مرفوع، وعالمة رفعو الضمة.              
 مثاؿ: سافر ىذا أو سافر سيبويو. سيبويو: فاعل، يف ؿبل رفع.

 مثاؿ: سافرت. التاء: فاعل، يف ؿبل رفع.
ويأتي اسًما ظاىًرا كـ: قرأ أنٌس القرآَن، وضميًرا بارزًا، كـ: قرأت القرآَن، وضميًرا مستتًرا،   قولو:

                                                      ً       أنواع الفاعل، وقد ذكر يف التعريف أف الفاعل ال يكوف إال اظب ا، ىنا  بُت اؼبصنف ىنا :كـ: أنٌس قرأ القرآنَ 
                                                     ً      ً              ً      ً      ً      ً  ذكر لك أف الفاعل قد يقع من صبيع أنواع األظباء، قد يقع اظب ا ظاىر ا، وقد يقع ضمَت ا، ضمَت ا بارز ا وضمَت ا 

صلة، ما سوى الضمَت     ً                                                                       مستًت ا، وسبق أف قلنا وفرقنا بُت الضمَت والظاىر، الضمَت يعٍت الضمائر اؼبتصلة واؼبنف
                                               ً      ً  من األظباء يسميها أظباء ظاىرة، فالفاعل قد يكوف اظب ا ظاىر ا.

، ذىب ىذا، ذىب أيب. ُ                   مثاؿ: ذىب ؿبمد ، ذىب الطالب              ٌ              
             ً          ً      ً                             وقد يكوف ضمَت ا، إما ضمَت ا بارز ا، أي لو لفظ، لو حروؼ ملفوظة.

 مثاؿ: ذىبت.
 إذا تقدـ اظبو الظاىر على الفعل.            ً      ً                               وقد يكوف ضمَت ا مستًت ا، أي ليس لو حروؼ ملفوظة، وذلك 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٌ      مثاؿ: ؿبمد  ذىب   .-أي ىي–، ىند ذىب -أي ىو–        
                     ً      ً      ً      ً      ً  فالفاعل يقع اسم ظاىر ا وضمَت ا بارز ا وضمَت ا مستًت ا.

ىذه قاعدة عقلية  :وقاعدتو العامة لكل فعٍل فاعٌل بعده، فإن ظهر وإال فهو ضميٌر مستترٌ قولو: 
يف النحو لكل فعل فاعل بعده ال قبلو، فإف ظهر، أي كانت لو  متفق عليها، ال يكوف فعل إال بفاعل، لكن

ٍ     ً      ً  حروؼ ملفوظة فهو الفاعل، فإف مل يظهر بعد الفعل فنقدره حينئذ  ضمَت ا مستًت ا.                                                          
ىذا ىو الفاعل، نريد أف نزيد مسألتُت مفيدتُت يف باب الفاعل، سأشرحهما بسرعة، ىناؾ تقسيم 

كن فقط سأصبعو من معلوماتكم، وأصبعو لكم، الفاعل حبسب للفاعل حبسب فعلو، والتقسيم تعرفونو، ل
 فعلو.

: ِ  والفعل: تعرفوف أف الفعل ثالثة أقساـ: أمر ومضارع وماض                                                     
: فعل األمر. فعل األمر ال يكوف فاعلو إال ضمَت ا، أي ال يبكن أف يكوف فاعلو اظب ا ظاىر ا،      ً                                        ً                            ً      ً   أوال 

ً                                         ال، أيض ا لبصو بأكثر من ذلك، فنقوؿ: فعل الواحد كػ                            ً      ً         : اذىب واجلس، ال يكوف إال ضمَت ا مستًت ا تقديره      
ً             أنت، فعل الواحد أي فعل اؼبذكر، فأي فعل للواحد اؼبذكر فاعلو ال يكوف إال شيئ ا واحد ا، ضمَت مستًت       ً                                                                      
                            ً      ً                                ً      ً                ً  تقديره أنت، ال يبكن أف يكوف اظب ا ظاىر ا مثل: ؿبمد أو زيد أو ىذا، وال ضمَت ا بارز ا، ال يكوف إال ضمَت ا 

 تقديره أنت.    ً  مستًت ا 
ِ               مثاؿ: اسكت أنت، صل  أنت، اظبع أنت.                   

 وفعل األمر للمفردة الواحدة للمؤنث.
 مثاؿ: اجلسي، اظبعي، انتبهي.

ال يكوف إال ياء اؼبخاطبة، وعرفنا أف ياء اؼبخاطبة من الضمائر اؼبتصلة، أي فاعلو ال يكوف إال 
، وليست كل الضمائر اؼبتصلة، ال يكوف إال ياء  اؼبخاطبة.    ً      ً                                        ضمَت ا متصال 

إذف: اسجدي واركعي. الفاعل: ياء اؼبخاطبة، ال تفكر يف شيء آخر  ألف فاعلو ال يكوف إال ياء 
 اؼبخاطبة.

 وفعل األمر لالثنُت واالثنتُت.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: اذىبا، انتبها، صليا.
 ال يكوف إال ألف االثنُت.
 وفعل األمر عبمع الذكور.

 مثاؿ: اذىبوا، انتبهوا، اجتمعوا.
  واو اعبماعة.ال يكوف إال

 وفعل األمر عبماعة اإلناث.
 مثاؿ: اذىنب، اظبعن.

 ال يكوف إال نوف النسوة.
لذلك انتهينا من فعل األمر، فعل األمر ما فيو لف وال دوراف، وال اجتهاد وال احتماالت، ما 

ا فبا قلناه                                                                ً             ً     تبحث عن الفاعل، وال تقوؿ: أين الفاعل؟ ما الفاعل؟. كلها ؿبصورة حصر ا ومضبوطة ضبط ا، ىذ
ا. ً   من قبل، من اإلعراب اؼبنضبط، ففعل األمر فاعلو منضبط، ال وبتمل إال شيئ ا واحد       ً                                                               

 انتهينا من فعل األمر.
    ً                                                                               ثاني ا: الفعل اؼبضارع. لعلكم تعلموف ال بد أف يبدأ حبرؼ من حروؼ اؼبضارعة األربعة اجملموعة يف 

ضارع األربعة، للمتكلم يبدأ باؽبمزة، أذىب، )أنيت(، فأي فعل مضارع ال بد أف يبدأ حبرؼ من حروؼ اؼب
وللمتكلمُت يبدأ بالنوف، نذىب، وللمخاطب يبدأ بالتاء، تذىب، وللغائب يبدأ بالياء، يذىب، كل فعل 
                                                                                        ً  مضارع، أجلس، قبلس، ذبلس، هبلس، ىذه معلومة معروفة، فاؼبضارع اؼببدوء باؽبمزة ال يكوف فاعلو إال شيئ ا 

ً                 واحد ا، ما يكوف إال ضم   ً      ً             َت ا مستًت ا تقديره أنا.   
مثاؿ: أحبك. الكاؼ ما يكوف فاعل، ضمَت نصب، أحب: مضارع مبدوء باؽبمزة، فاعلو: مستًت 

 تقديره أنا، أي أحبك أنا.
                                          ً      ً                                     واؼبضارع اؼببدوء بالنوف، ال يكوف فاعلو إال ضمَت ا مستًت ا تقديره كبن، أي مضارع مبدوء بالنوف ال 

           ً            وف إال مستًت ا تقديره كبن.تبحث عن فاعلو  ألف فاعلو ال يك
ت ع ُت { ]الفاربة: مثاؿ:  ُ            }إ ي اؾ  نػ ع ب د  و إ ي اؾ  ن س   ِ  َ ْ  َ  َ    ِ  َ   ُ  ُ ْ  َ   َ  . أي كبن.[٘  ِ   



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

. أي كبن. َ         مثاؿ: لن نربح األرض                   
ً               بقي  اؼبضارع اؼببدوء بالتاء كػ: تذىب، واؼبضارع اؼببدوء بالياء كػ: يذىب، وبقي  أيض ا الفعل اؼباضي                                                                              

                                     ً      ً  تبحث عن فاعلها  ألف فاعلها قد يكوف اظب ا ظاىر ا. مثل: ذىب، ىذه الثالثة ىي اليت
ٌ                    مثاؿ: ذىب ؿبمد ، يذىب ؿبمد ، تذىب ىند . الفاعل: اسم ظاىر.           ٌ           ٌ              

             ً      ً  وقد يكوف ضمَت ا مستًت ا. 
ٌ             مثاؿ: ؿبمد  ذىب. أي ىو.          

ٌ              مثاؿ: ؿبمد  يذىب. أي ىو.          
. أي ىي. ُ         مثاؿ: ىند  تذىب       ٌ          

             ً      ً                      وقد يكوف ضمَت ا بارز ا وذلك إذا وقع بعد إال. 
 اؿ: ما ذىب إال أنا، ما يذىب إال أنا، ما تذىب إال أنت.مث

 إذف: عرفنا من ذلك أف الفاعل بالنسبة إىل الفعل على قسمُت:
ً                           القسم األوؿ: األفعاؿ اليت فاعلها منضبط، ما وبتمل إال شيئ ا واحد ا. ىذا يشمل فعل األمر كلو،       ً                                                   

 .ويشمل اؼبضارع اؼببدوء باؽبمزة، واؼبضارع اؼببدوء بالنوف
 ىذه األفعاؿ ال تبحث عن فاعلها، فاعلها منضبط.

                                               ً      ً         ً      ً         ً      ً  القسم الثاين: األفعاؿ اليت وبتمل أف يكوف فاعلها اظب ا ظاىر ا، أو ضمَت ا مستًت ا، أو ضمَت ا بارز ا.
معٌت ذلك أف نصف باب الفاعل منضبط، ال يبكن أف زبطئ فيو أو تضيع الفاعل، ىذا من 

 الضوابط كما قلنا.
يف باب الفاعل: تتعلق بضمائر )تواين(. ىي ضمائر الرفع اؼبتصلة، أي تاء اؼبتكلم كػ:  اؼبسألة الثانية

ذىبت، وواو اعبماعة كػ: ذىبوا، وألف االثنُت كػ: ذىبا، وياء اؼبخاطبة كػ: اذىيب، ونوف النسوة كػ: اذىب، 
ً               ىذه الضمائر، ما كثرهتا يف الكالـ؟ كثَتة أـ قليلة؟ كثَتة جد ا، ال زبلو صفحة  ٍ        يف اؼبصحف من عدد  منها،                                                                   

ً                                                                ورودىا يف الكالـ كثَت جد ا، ما إعراهبا؟ عرفنا من قبل أاها ضمائر رفع، أي ؿبصورة يف اؼبرفوعات،                      
واؼبرفوعات كما ذكرنا وكما سيأيت سبعة: الفاعل، ونائب الفاعل، واؼببتدأ واػبرب، واسم كاف وأخواهتا، وخرب 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٗٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ك فأف ضمائر )تواين( ال تأيت إال يف ثالثة أعاريب فقط، فعلى كثرهتا                                     إف  وأخواهتا، والتابع للمرفوع، ومع ذل
 يف الكالـ ليس ؽبا إال ثالثة أعاريب  ألاها إف اتصلت بكاف وأخواهتا فهي اسم لكاف وأخواهتا.

 مثاؿ: كانوا، كنتوا، وكوين، ويكونوف، ولست، وأصبحت.
 عراب األوؿ.إذا اتصلت بكاف وأخواهتا فهي اسم لكاف وأخواهتا، ىذا اإل

 فهي نائب فاعل. -         ُ    على وزف )ف عل( –اإلعراب الثاين: إذا اتصلت بفعل مبٍت للمجهوؿ 
       ُ         ُ      ُ        ُ     مثاؿ: أ كرموا، ر فعوا، أ خذوا، ق تلوا.

                           ً                                                     اإلعراب الثالث: أف تكوف فاعال  فيما سوى ذلك. إذا مل تتصل بكاف وأخواهتا، ومل تتصل بفعل 
 مبٍت للمجهوؿ فهي فاعل، وىذا األكثر.

 ذىبت، ذىبوا، ويذىبوف، واذىبوا، ذىبا، يذىباف، اذىيب، اذىنب، يؤمنوف، يصلوف. مثاؿ:
ً                                                                         وىذا أيض ا من اإلعراب اؼبنضبط الذي ذكرتو لكم من قبل، ىذه ضوابط تضبط لكم أجزاء كبَتة         
ً                                                                                جد ا من الكالـ العريب ومن اإلعراب، فاآلف إذا ضبطت نصف الفاعل، وضبط إعراب )تواين(، ضبطت   

                                                                   ً             ا يف اإلعراب، تستطيع بعد ذلك أف تتفرغ لإلعراب اآلخر اؼبشكل، وقد ضبطت كثَت ا من اإلعراب،    ً     ً شيئ ا كثَت  
               ً      ً                                          ً                     تأخذ اإلعراب شيئ ا فشيئ ا حىت تضبطو بإذف اهلل تعاىل، وأنت إذا ضبطت شيئ ا من اإلعراب اعلم أنو 

أشياء كثَتة، لكن                                                         ً            سيقودؾ إىل أشياء يف اإلعراب  ألف اللغة متشاهبة، فإذا ضبطت شيئ ا سهلت عليك 
 اضبط األوؿ وافهو، ستنفتح لك أبواب كثَتة يف اإلعراب والنحو.

 ىذا ما يتعلق بالفاعل، ننتقل إىل الباب الثاين.
 *** اؼبنت ***

نائب الفاعل: وىو المفعول بو بعد حذف الفاعل، وبناء الفعل قبلو للمجهول، ويبنى الفعل 
ره، والفعل المضارع بضم أولو وفتح ما قبل آخره، فأن  الماضي للمجهول بضم أولو وكسر ما قبل آخ

مبنًيا فهو في محل رفع، ويأتي اسًما ظاىًرا كـ: ُقرِأ القرآن، وضميًرا  كان معربًا فهو مرفوًعا، وإن كان
 بارزًا كـ: اآليتان ُقرِأتا، وضميًرا مستتًرا كـ: القرآُن قرِأ.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 *** الشرح ***
عرفنا يبثل الصورة الثانية للجملة الفعلية اؼبكونة من فعل مبٍت  ىذا الباب، باب نائب الفاعل كما

، ونائب فاعلو.  للمعلـو
: لكل فعل فاعل. ىذه قاعدة عقلية، ما يف فعل يقع إال بفاعل، فلهذا قالوا: إف عمدة بلقلنا من ق

لة فيها عمدة اعبملة الفعلية ىو الفاعل. ألنو ال يبكن أف يكوف فعل أو وبدث فعل إال بفاعل، ىذه اعبم
وىو الفاعل، وىذا العمدة أراد أف يسافر، ماذا يفعل العمدة إذا أراد أف يسافر؟ يسافر ويًتؾ اغبي؟ ال بد أف 
             ً                                                                                    ينيب عنو نائب ا، ينيب النائب ىذا زينة، وال يعطيو أعمالو ويقـو بأعمالو السابقة؟ ال بد أف يعطيو اػبتم، 

 ويقـو بأعمالو السابقة.
                                  ً                           ية عمدهتا الفاعل، إال أف العرب أحيان ا قد ال تذكر الفاعل لسبب من كذلك اعبملة الفعل

 األسباب، إما أاها ال تعرؼ الفاعل.
ُ                        مثاؿ: س ر ؽ اؼبتاع . ما نعرؼ من الذي سرقو.        ِ  ُ        

ِ                أو أاها تعرؼ الفاعل ولكن ال تذكره لسبب من األسباب، إما خوف ا عليو، س ر ؽ اؼبتاع، ونعرؼ   ُ         ً                                                       
ا عليو أف يسجن أو يعذب أو كبو ذلك، لكن نريد أف لبرب بالذي حدث،                           ً الذي سرقو، لكن ال أذكره خوف  

ِ  أو احتقار ا لو، أي من احتقاري لو ال أذكر اظبو، أو تعظيم ا لو، أي من عظمتو معروؼ لدرجة أنو ال داع                                          ً                                           ً         
 لذكره.

ُ             }و ق ض ي  األ  م ر  { ]البقرة: مثاؿ:   َْ ْ    َ  ِ  ُ َ  [. ٗٗ، ]ىود: [ٕٓٔ 
باب أخرى، اؼبهم أف ىناؾ أساب ذبعل العريب ال يذكر الفاعل، فمعلـو أف الذي قضاه اهلل، أو ألس

ا هبذا الفاعل، لكنو يف النهاية ال يذكر الفاعل، فهذا 
 
                                                 مع أنو قد يكوف جاىال  ؽبذا الفاعل، وقد يكوف عاؼب
ً
                         ً                   

معٌت مبٍت للمجهوؿ، معٌت فعل مبٍت للمجهوؿ أي أف الفاعل غَت مذكور، وليس اؼبعٌت أف الفاعل ؾبهوؿ،  
يفهمو بعض غَت اؼبتخصصُت، فينكر ىذا اؼبصطلح، يقوؿ: كيف تقوؿ: فعل مبٍت ؾبهوؿ؟. واهلل يقوؿ: كما 

َْ  ُ }ق ض ي  األ  م ر   ْ    َ  ِ {، وكبن نعلم أف القاضي ىو اهلل؟!. نقوؿ: ال، اؼبصطلح ال بد أف تفهمو على مصطلح أىلو،  ُ 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٙٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

يف الصرؼ الذي مل يكر فاعلو، وقد  اسأؽبم ماذا تريدوف باؼببٍت للمجهوؿ؟ يقولوف: اؼببٍت للمجهوؿ يف النحو
 .           ً                ً  يكوف معلوم ا وقد يكوف ؾبهوال 

اؼبهم: إذا أردنا أف كبذؼ الفاعل ال بد أف نقيم مكانو من يقـو مقامو، ومن ينوب منابو، والذي 
سنقيمو وننيبو عن الفاعل، قالوا: اؼبفعوؿ بو. ننيب اؼبفعوؿ بو، نأيت باؼبفعوؿ بو، نضعو مكاف الفاعل، 

 ، لكي تستقيم اعبملة وتكمل اعبملة بذلك.-أي نرفعو–و حكم الفاعل ونعطي
. فعل وفاعل ومفعوؿ بو. َ                       مثاؿ: فتح اغبارث الباب                       

: نبٍت الفعل                                                                  ً            نريد أف كبذؼ الفاعل لسبب من األسباب، فحذفنا اغبارث، ماذا سنفعل؟ أوال 
. ف ت ح: فعل مبٍت للمجهوؿ،            ُِ                                                 ُِ  للمجهوؿ، ف ت ح، نأيت بالباب ونضعو مكاف الفاعل ونرفعو، فنقوؿ: ف ت ح ُ    ُِ                     الباب      

: نائب فاعل، وليس فاعل، وال مفعوؿ بو. ُ                                     والباب        
إذف: نائب الفاعل ىو اؼبفعوؿ بو عند حذؼ الفاعل وبناء الفعل للمجهوؿ، ىذا الذي قالو 

 اؼبصنف، قاؿ يف تعريف نائب الفاعل: ىو اؼبفعوؿ بو بعد حذؼ الفاعل وبناء الفعل قبلو للمجهوؿ.
ُ            فع الطالب القلم. نبٍت للمجهوؿ نقوؿ: ر ف ع القلم . القلم : نائب فعل.مثاؿ: ر         ُ        ُِ                                     

. ، ق ر أ الكتاب  ُ  مثاؿ: قرأ ؿبمد  الكتاب         ِ  ُ   َ        ٌ              
وىكذا، ىذا ىو نائب الفاعل، فعرفنا أف نائب الفاعل إمبا يكوف بعد حذؼ الفاعل، وبناء الفعل 

 ىل مبٍت للمجهوؿ؟. سيأيت.              ُ                                            للمجهوؿ، كيف ي بٌت الفعل للمجهوؿ؟ كيف نقلبو من مبٍت للمعلـو إ
ويبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أولو وكسر ما قبل آخره، والفعل المضارع بضم قولو: 

بُت اؼبصنف طريقة بناء الفعل اؼباضي واؼبضارع للمجهوؿ، فالفعل إذا أردت أف  :أولو وفتح ما قبل آخره
                            ً           سر ما قبل آخره، وإف كاف مضارع ا تفتح ما                                                  ً    تبنيو للمجهوؿ ال بد أف تضم اغبرؼ األوؿ، فإف كاف ماضي ا تك

 قبل آخره.
ِ    مثاؿ: ذىب، ذ ى ب، يذىب، ي ذى ب، رفع، يرفع، ر ف ع، ي رف ع، قرأ، يقرأ، ق ر أ، ي قر أ، دحرج، د حر ج،    ُ          َ   ُ   ِ  ُ               َ  ُ    ُِ                ّ   ُ          ِ  ُ            

         ُ  َ            ُ  ِ   ينطلق، ي نطل ق، انطلق، ا نطل ق.
 آلخر.إذف: فاؼباضي نضم األوؿ ونكسر ما قبل اآلخر، واؼبضارع نضم األوؿ ونفتح ما قبل ا



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

             ُ                                                                      وفعل األمر ال ي بٌت للمجهوؿ، ؼباذا؟ ألف فاعلو ؿبصور، ال يكوف فاعلو إال ضمَت مستًت تقديره أنا، 
 أو ياء اؼبخاطبة أو ألف االثنُت أو واو اعبماعة أو نوف النسوة، ما يتغَت.

 فهذا ما يتعلق ببناء الفعل للمجهوؿ.
ىذا بياف لطريقة إعرابو، في محل رفع:  قولو: فإن كان معربًا فهو مرفوع، وإن كان مبنًيا فهو

 وشرحنا ذلك من قبل يف باب اؼبعرب واؼببٍت.
ٌ                    مثاؿ: أ كرـ  زيد . زيد : نائب فاعل، مرفوع.      ٌ     ِ   ُ       

       ُ                                                        مثاؿ: أ كـر ىذا، أكـر سيبويو. سيبويو، ىذا: نائب فاعل، يف ؿبل رفع.
                  ً  ب الفاعل قد يأيت اظب ا كالفاعل، نائ قولو: ويأتي اسًما ظاىًرا وضميًرا بارزًا وضميًرا مستتًرا:

     ً  ظاىر ا.
. ، ي قر أ القرآف ، ي فت ح الباب  ُ  مثاؿ: ق ر أ القرآف ، ف ت ح الباب         َ  ُ   ُ        َ   ٌ   ُ        ُِ    ُ        ِ  ُ       

         ً      ً  ويأيت ضمَت ا مستًت ا.
              ُ  ِ          ُ   َ         مثاؿ: القرآف ق ر أ، القرآف ي قر أ. أي ىو.

         ً      ً  ويأيت ضمَت ا بارز ا.
              ُ   ِ     ُ   ِ   مثاؿ: الرجاؿ أ كر موا، أ كرم ت.

تمثلتُت يف الفعل اؼببٍت للمعلـو والفاعل، ويف الفعل اؼببٍت فهذا ما يتعلق باعبملة الفعلية بصورتيها اؼب
 للمجهوؿ ونائب الفاعل، لننتقل بعد ذلك إىل القسم الثاين من أحكاـ الكالـ وىو اعبملة االظبية.

 *** اؼبنت ***
ٍ                                اعبملة االظبية: اعبملة االظبية ىي اعبملة ا ؼببدوءة باسم  وؽبا صورتاف: األوىل: اعبملة االظبية                                                

ٌ                                ألصلية غَت منسوخة، وتتكوف من مبتدأ وخرب ا مرفوعُت، كػ: ؿبمد  كرمي ، واألخرى: اعبملة االظبية اؼبنسوخة، ا     ٌ                 ً                                    
ونواسخ االبتداء ثالثة وىي كاف وأخواهتا وىي ترفع اؼببتدأ ويسمى اظبها، وتنصب اػبرب ويسمى خربىا، كػ:  

ٌ     ً                                      كاف ؿبمد  كريب ا، وإف  وأخواهتا وىي تنصب اؼببتدأ ويسمى                                         ً   اظبها، وترفع اػبرب ويسمى خربىا، كػ: إف  ؿبمد ا        



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٛٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا   ً    كرمي ، وظننت وأخواهتا، وىي تنصب اؼببتدأ مفعوؿ بو أوؿ، وتنصب اػبرب مفعوؿ بو ثاني ا، كػ: ظننت ؿبمد                ً                                                                       ٌ   
    ً  كريب ا.

 *** الشرح ***
ً          اعبملة االظبية كما عرفنا ىي اعبملة اؼببدوءة باسم  حقيقة أو حكم ا، تأملنا أيض ا يف اللغة              ً              ٍ أقصد –                                           

، أو ؽبا أربع صور  -النحويُت                                                              ً                 ليستخرجوا صورىا، فوجودا أف اعبملة االظبية يف اللغة ؽبا صورتاف إصباال 
، فاعبملة االظبية كبو ؿبمد  كرمي ، ىذه صبلة اظبية  ألاها مبدوءة دبحمد  وىو اسم، فاعبملة االظبية إما  ٍ                            تفصيال                                 ٌ     ٌ                     ً     

سخ من النواسخ، فنسميها اعبملة االظبية األصلية، أو                                          أف تأيت  على شكلها األصلي، أي غَت مسبوقة بنا
 البسيطة، أو غَت اؼبنسوخة.

ٌ   مثاؿ: ؿبمد  كرمي .      ٌ          
ٌ            وىي مرفوعة اعبزأين، ؿبد : مبتدأ مرفوع، وكرمي : خرب مرفوع.                    ٌ                      

الصورة الثانية: اعبملة االظبية اؼبنسوخة. أي اليت سبقت بناسخ من النواسخ، والنواسخ بالتتبع ثالثة:  
                                                                                    خواهتا، وإف  وأخواهتا، وظننت وأخواهتا، فهذه نواسخ خاصة ال تدخل إال على اعبملة االظبية، أي ال كاف وأ

تدخل على اعبملة الفعلية، فلهذا قالوا: نواسخ اعبملة االظبية. ىذه ثالثة نواسخ اآلف، ىذه النواسخ الثالثة  
                        ً وأخواهتا وىي أكثر استعماال  كل ناسخ يريد أف تكوف لو شخصية مستقلة، عمل خاص بو، فجاءت كاف 

 فال تريد أف تكوف كاعبملة األصلية اؼبرفوعة اعبزأين، فرفعت اؼببتدأ ونصبت اػبرب، نقوؿ: ترفع وتنصب. 
ٌ               ً          مثاؿ: كاف ؿبمد  كريب ا. ؿبمد : بالرفع، وكريب ا: بالنصب.      ً     ٌ              

ٌ     ً              مثاؿ: ليس ؿبمد  كريب ا، أصبح ؿبمد  كريب ا. ترفع وتنصب.           ً     ٌ              
وأخواهتا. جاءت وعكست عمل كاف، فنصب األوؿ ورفعت الثاين، فعملها ليس                    الناسخ الثاين: إف  

 كاؼببتدأ واػبرب، وال ككاف وأخواهتا، فهي تنصب وترفع.
ٌ  مثاؿ: إف  ؿبمد ا كرمي ، ليت ؿبمد ا كرمي .      ً          ٌ      ً              



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                                الناسخ الثالث: ظننت وأخواهتا. تريد شخصية مستقلة وعمال  خاص ا، ماذا بقي؟ ترفع اعبزأين تكوف      ً                                                   
                                                                                        تدأ واػبرب، ترفع وتنصب تكوف ككاف وأخواهتا، تنصب وترفع، تكوف مثل إف ، ما بقي  ؽبا إال أف تكوف كاؼبب

 نصابة، فنصبت اعبزأين، تكوف نصابة وشخصية مستقلة أفضل، فنصب اعبزأين.
ً      ً   مثاؿ: ظننت ؿبمد ا كريب ا، علمت ؿبمد ا كريب ا.            ً      ً               

، إما أف تكوف غَت منسوخة وىي األصلية،  إذف: اعبملة االظبية ؽبا صورتاف يف اللغة العربية     ً                                    إصباال 
:                                                                   ً وإما أف تكوف منسوخة، والنواسخ ثالثة، أو نقوؿ: إف ؽبا أربع صور تفصيال 

 الصورة األوىل: مرفوعة اعبزأين. وذلك يف اؼببتدأ واػبرب.
ٌ   مثاؿ: ؿبمد  كرمي .      ٌ          

 وألاها الصورة األصلية أخذت أفضل األعاريب، رفع اعبزأين.
 ثانية: مرفوعة األوؿ، منصوبة الثاين. وذلك إذا سبقت بكاف وأخواهتا.الصورة ال

ٌ     ً  مثاؿ: كاف ؿبمد  كريب ا.              
                                                                 الصورة الثالثة: منصوبة األوؿ مرفوعة الثاين. إذا سبقت بإف  وأخواهتا.

ٌ  مثاؿ: إف  ؿبمد ا كرمي .      ً              
 الصورة الرابعة: منصوبة اعبزأين. إذا سبقت بظننت وأخواهتا.

      ً  ا كريب ا.              ً مثاؿ: ظننت ؿبمد  
يف باب مستقل، نبدأ بالصورة  -إف شاء اهلل-فهذه الصورة للجملة االظبية، سندرس كل صورة 

 األوىل ندرسها يف باب اؼببتدأ واػبرب.
 *** اؼبنت ***

باب: المبتدأ والخبر، المبتدأ: ىو االسم العاري من العوامل اللفظية، والخبر: ىو الذي يخبر 
عربين فهما مرفوعان، كـ: العلُم نافٌع، وإن كانا مبنيين فهما في محل رفع كـ: بو عن المبتدأ، فإن كانا م



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٓٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

أنا الذي جئت، والمبتدأ ال يكون إال اسًما كما سبق، والخبر يكون اسًما كـ: القمُر منيٌر، وشبو جملة  
 كـ: كالقمُر في السماء، وجملة كـ: القمُر ينير السماء، والقمر نوره جميل.

 *** الشرح ***
ؼببتدأ واػبرب يبثل الصورة األصلية البسيطة غَت اؼبنسوخة للجملة االظبية، فنتعرؼ على اؼببتدأ ا

 ونتعرؼ على اػبرب، أما اؼببتدأ فعرفو اؼبصنف بتعريف واضح وسهل.
فقاؿ يف تعريف اؼببتدأ: إنو االسم. فاؼببتدأ   قولو: المبتدأ: ىو االسم العاري من العوامل اللفظية:

          ً             ً       ً                                           يكوف إال اظب ا، ال يكوف فعال  وال حرف ا وال صبلة وال شبو صبلة، لكن أي اسم؟ قاؿ: االسم  كالفاعل، ال
العاري. أي الذي مل يسبق من العوامل اللفظية، والعوامل صبع عامل، ىذه نظرية العامل اليت قاـ عليها 

ة ترفع أو تنصب أو النحو، ونظرية العامل يف النحو تقـو على أف الكالـ يعمل بعضو يف بعض، فكل كلم
، وأي كلمة يقع عليها الرفع أو                       ً                                                                      ذبر أو ذبـز يسمواها عامال   ألاها تعمل الرفع أو النصب أو اعبر أو اعبـز

 النصب أو اعبر أو اعبـز يسمواها معموؿ.
ٌ                                  مثاؿ: ذىب ؿبمد  إىل اؼبسجد. ذىب: فعل ماضي، وؿبمد : فاعل، مرفوع، أي ىناؾ شيء رفعو،                                ٌ             

ذي عمل الرفع يف الفاعل ىو الفعل، فالفعل عامل يرفع، وؿبمد فاعل مرفوع، جاء عامل عمل فيو الرفع، وال
حملمد معموؿ، جاء رافع حملمد مرفوع، إىل اؼبسجد: إىل: حرؼ جر، واؼبسجد: اسم ؾبرور، أي ىناؾ عامل 

معموؿ،  جره، والعامل الذي جره إىل، فإىل: عامل، واؼبسجد: معموؿ، إىل: جار، واؼبسجد: ؾبرور، عامل
 وىكذا.

، وما العوامل اليت هبب أف ي عرى منها اؼببتدأ                                                                           ُ                 فاؼبراد بالعامل: كل كلمة ترفع أو تنصب أو ذبر أو ذبـز
وال يسبق هبا؟ نبدأ باألفعاؿ، األفعاؿ كلها عوامل  ألف الفعل ال بد أف يرفع فاعل، إذف يعمل الرفع يف 

 الفاعل، فاألفعاؿ كلها على اختالؼ أنواعها عوامل.
واغبروؼ بعضها عامل وبعضها ىامل، بعضها عامل، فهناؾ حروؼ عاملة، وىي اغبروؼ اليت  

 تدرس يف النحو، النحو يدرس اغبروؼ العاملة  لكي نعرؼ عملها.
 مثاؿ: حروؼ اعبر. تعمل اعبر. 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، مثل: حروؼ   لكن )ىل(، حرؼ استفهاـ، ىذا ىامل، ما يرفع، وال ينصب، وال هبر وال هبـز
 نعم، ال(، ىذه حروؼ ىاملة، ما ؽبا عمل.اعبواب )

 إذف: فاغبروؼ إما عاملة، وىي اليت تدرس يف النحو، أو حروؼ ىاملة ليس ؽبا عمل.
أما األظباء: فاألصل يف األظباء أاها معموالت نستثٍت اؼبضاؼ، وىذا سيأيت يف باب اإلضافة، إذا 

 جاءؾ مضاؼ، فإف الذي بعده مضاؼ إليو ؾبرور.
اؼببتدأ ىو االسم العاري من العوامل اللفظية، أي الذي مل يسبق بعامل لفظي،  اػبالصة: أف

والعوامل اللفظية ىي األفعاؿ واغبروؼ العاملة، واالسم اؼبضاؼ، أي أف اؼببتدأ كل اسم مل يسبق بفعل وال 
اسم تراه مل حبرؼ عامل وال دبضاؼ إليو، أي اسم يف أوؿ اعبملة أو يف وسط اعبملة أو يف آخر اعبملة، أي 

يسبق بفعل وال حبرؼ عامل مثل: حروؼ اعبر، أو إف وأخواهتا، وال دبضاؼ، فهو مبتدأ، فإذا وجدت اؼببتدأ 
 فاحبث عن خربه.

 إذف: ىذا ىو تعريف اؼببتدأ.
أخربنا عن اؼببتدأ دباذا؟ فاعبواب ىو  قولو: والخبر: ىو الذي أخبر بو عن المبتدأ: تسأل نفسك:

 األوؿ.
ٌ                                   كرمي . ؿبمد : مل يسبق بعامل، وكرمي : أخربنا عن ؿبمد بأنو كرمي، فيكوف خرب.           ٌ مثاؿ: ؿبمد                       ٌ      ٌ    

ٌ                           ً                                      ً   مثاؿ: ىل ؿبمد  كرمي ؟. ىل: حرؼ استفهاـ، ليس اظب ا، إذف ليس مبتدأ، فاؼببتدأ ال يكوف إال اظب ا،      ٌ            
ٌ                                     وؿبمد : اسم عاري، فيكوف إعرابو مبتدأ، وكرمي : خرب  ألننا أخربنا عن ؿبمد أنو كرمي، مث أ                                     ٌ دخلنا ىل    

 لالستفهاـ.
ٌ                                                                مثاؿ: يف البيت ؿبمد . يف: حرؼ جر، واغبرؼ ال يقع مبتدأ، والبيت: اسم مسبوؽ، فال يعمل فيو                  
ٌ                 العامل السابق، يف: حرؼ جر، والبيت: اسم ؾبرور بفي، وعالمة جره الكسرة، وؿبمد : اسم عاري، فهو                                                                       

 مبتدأ.
خربه، فأخربنا عن ؿبمد بأنو يف البيت، فأي اسم عاري فهو مبتدأ، فإذا وجدنا اؼببتدأ نبحث عن 

 إذف: يف البيت: خرب مقدـ شبو صبلة، وؿبمد: مبتدأ.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٌ                                            مثاؿ: جاء ؿبمد  يده على رأسو. جاء: فعل، ؿبمد : اسم، مسبوؽ جباء، فإعرابو: فاعل، ويده: اسم                              ٌ             
، والالـز وبتاج إىل فاعل فقط، فيده: عاري، صار مبتدأ ، نبحث عن عاري  ألف جاء رفع، وىو فعل الـز

خربه، أخربنا عن يده بأاها فوؽ رأسو، إذف: يده: مبتدأ، وفوؽ رأسو: خرب، لكن يده فوؽ رأسو، ىذه صبلة 
اظبية مبتدأ وخرب، لكن صارت داخل صبلة، يسمواها صبلة صغرى، فنبحث عن إعراب اعبملة كلها، يده 

عراب اؼبشهورة أف اعبملة بعد اؼبعرفة                                 ً                       على رأسو، كل ىذه اعبملة ستكوف حاال  من ؿبمد  ألف من ضوابط اإل
حاؿ، واعبملة بعد النكرة صفة، واعبملة ىنا وقعت بعد معرفة ؿبمد، فنقوؿ: حاؿ. أي جاء ؿبمد حالة كونو 

 يده على رأسو، وىذا سيأيت يف اغباؿ.
ٌ                                          مثاؿ: جاء رجل  يده فوؽ رأسو. جاء: فعل، ورجل : فاعل، ويده: عاري، فهو مبتدأ، وخربه: فوؽ                               ٌ             

ٌ                          و، فتكوف يده فوؽ رأسو صفة للرجل، أي جاء رجل  موصوؼ بأنو يده فوؽ رأسو.رأس                                            
مثاؿ: جاء الذي أبوه كرمي. جاء: فعل، والذي: اسم موصوؿ، مسبوؽ، فهو فاعل، أبوه: اسم 
عاري، فيكوف مبتدأ  ألنو عاري، كرمي: خرب، لكن صار ىناؾ صبلة صغرى، وأعراهبا ستعرفوف أاها صلة 

 اؼبوصوؿ.
 يف العميق أكثر.ندخل 

ٌ                                                            مثاؿ: جاء رجل  لو فضل . جاء: فعل، ورجل: فاعل  ألنو مسبوؽ بعامل، لو: الالـ: حرؼ جر،         ٌ             
ٌ                                                                 واؽباء: ضمَت يف ؿبل جر، وفضل : غَت مسبوؽ بعامل، فيكوف مبتدأ، وخربه: لو، أي أخربنا عن الفضل بأنو                         

ولو فضل: صفة  ألاها صبلة بعد للرجل، إذف: فلو: خرب مقدـ، وفضل: مبتدأ مؤخر، فصار صبلة صغرى. 
 نكرة.

ٍ                                             فاؼببتدأ كل اسم عار  من العوامل اللفظية، فإذا وجدتو فاحبث عن خربه.                    
فإن كانا معربين فهما مرفوعان، كـ: العلُم نافٌع، وإن كانا مبنيين فهما في محل رفع كـ: قولو: 
 بُت إعراب اؼببتدأ واػبرب، وىذا سبق شرحو. :أنا الذي جئت
                                     ً  عرفنا أف اؼببتدأ كالفاعل ال يكوف إال اظب ا. :لمبتدأ ال يكون إال اسًما كما سبقوا قولو:



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

والخبر يكون اسًما كـ: القمُر منيٌر، وشبو جملة كـ: كالقمُر في السماء، وجملة كـ: القمُر  قولو:
د زبرب عن فاػبرب أوسع من اؼببتدأ، فهو الذي أخرب بو عن اؼببتدأ، وق :ينير السماء، والقمر نوره جميل

اؼببتدأ دبفرد، وقد زبرب عن اؼببتدأ جبملة اظبية أو فعلية، أو زبرب عن اؼببتدأ بشبو صبلة، واؼبراد بشبو اعبملة: 
 اعبار واجملرور، وظرؼ الزماف، وظرؼ اؼبكاف، ىذه الثالثة تسمى يف النحو شبو صبلة.

ٌ                  مثاؿ: ؿبمد  ناجح . أخربنا عنو دبفرد.      ٌ          
ٌ            مثاؿ: ؿبمد  قبح أخوه. أ ، وأخوه: فاعل          ِ               خربنا عنو جبملة فعلية، فمحمد: مبتدأ، قبح: فعل ماض                                               

 قبح، فنجح أخوه صار صبلة صغرى  ألنو داخل صبلة، فيكوف: خرب اؼببتدأ، يف ؿبل رفع.
ٌ                                                         مثاؿ: ؿبمد  قبح. فمحمد : مبتدأ، واػبرب: صبلة فعلية  ألف قبح: فعل، والفاعل: ضمَت مستًت            ٌ         

 والفاعل اؼبستًت: خرب اؼببتدأ.تقديره ىو، واعبملة من الفعل 
ِ                                                مثاؿ: ؿبمد  أبوه كرمي. ؿبمد : مبتدأ  ألنو عار ، وأبوه: مبتدأ  ألنو غَت مسبوؽ بعامل لفظي، وكرمي:                  ٌ               ٌ         

 خرب ألبوه، وأبوه كرمي: مبتدأ وخرب )صبلة صغرى(، فاعبملة الصغرى خرب ؿبمد.
ٌ           مثاؿ: ؿبمد  ثيابو نظيفة، ؿبمد  خطو صبيل.                   ٌ          

ٌ      مثاؿ: ؿبمد  كتاب : خرب          ، غالفو: مبتدأ ثالث، نظيف  . ؿبمد : مبتدأ، وكتابو: مبتدأ ثاف  ٌ      و غالفو نظيف                          ِ                           ٌ      ٌ           
: خرب ؿبمد. : خرب كتابو، وكتابو غالفو نظيف  ٌ          غالفو، وغالفو نظيف                              ٌ                 

 واعبملة االظبية والفعلية ال بد أف يكوف فيها ضمَت يعود إىل اؼببتدأ.
ِ          وىكذا يبكن أف يكوف ىناؾ مبتدأ أوؿ وثاف  وثالث، ؾب ِ                      هوؿ أوؿ، وثاف  وثالث، وىكذا فالكالـ                                                  

 يقـو على اؼبعٌت، فاإلعراب فرع اؼبعٌت. 
 فأخربنا عن ؿبمد دبفرد، وأخربنا عن ؿبمد جبملة اسم فعلية واظبية، لبرب عنو بشبو صبلة.

ٌ                                                          مثاؿ: ؿبمد  يف البيت، ؿبمد  يف اؼبسجد. ؿبمد: مبتدأ، ويف: حرؼ جر، والبيت: اسم ؾبرور، وشبو               ٌ         
  البيت: خرب.اعبملة يف

 لبرب عن ؿبمد بظرؼ زماف أو مكاف.
ٌ                         مثاؿ: ؿبمد  فوؽ السطح، ؿبمد  ربت الشجرة. ؿبمد : مبتدأ، وربت الشجرة: خرب.                ٌ                ٌ          



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٗٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                   ً                                      إذف: فاػبرب أوسع من اؼببتدأ، يقع مفرد ا، ويقع صبلة اظبية وفعلية، ويقع شبو صبلة.
 ىذا ما يتعلق باؼببتدأ واػبرب.
 ُت يف اؼببتدأ واػبرب: لبتم دبسألتُت سريعتُت مفيدت

                                                                  ً                     الفائدة األوىل: أف اؼببتدأ يكثر حذفو يف العناوين وما يف حكمها. ننظر مثال  إىل عنواف لوحة أو كبو 
                                                           ُ                               ذلك، فيكوف مكتوب اؼبسبح، فتفهم اؼبراد، إذف كالـ  ألف الكلمة ما ت فهم، ال يفهم إال الكالـ )اعبملة(، 

 كملها حىت تكوف صبلة، نقوؿ: ىذا اؼبسبح.إذف: اؼبسبح إما صبلة اظبية أو فعلية، ن
 مثاؿ: ىذه اؼبكتبة. ىذه: مبتدأ ؿبذوؼ، واؼبكتبة: خرب.

مثاؿ: مسجد النخيل. مضاؼ، ومضاؼ إليو، ليس صبلة اظبية وال فعلية، أي ىذا مسجد النخيل، 
 ىذا: مبتدأ ؿبذوؼ، ومسجد: خرب مرفوع، ومضاؼ للنخيل، والنخيل: مضاؼ إليو.

 اإلماـ. أي ىذه جامعة اإلماـ.مثاؿ: جامعة 
 مثاؿ: ـببز اغبي. أي ىذا ـببز اغبي.
 وىكذا يف العناوين وما يف حكمها.

 مثاؿ: باب الصالة. أي ىذا باب الصالة.
 مثاؿ: كتاب اغبج. أي ىذا كتاب اغبج.

أ مثاؿ: كتاب التوحيد. أي ىذا كتاب التوحيد، فكتاب التوحيد اؼبكتوب على العنواف ىذا خرب ؼببتد
 ؿبذوؼ.

ٌ   مثاؿ: فصل. أي ىذا فصل .                       
                                          ً                                               الفائدة الثانية: عرفنا أف اػبرب قد يكوف مفرد ا، وقد يكوف صبلة، وقد يكوف شبو صبلة، إذا وقع اػبرب 

 شبو صبلة فأف تقديبو كثَت يف الكالـ.
ٌ  مثاؿ: ؿبمد  يف البيت أو يف البيت ؿبمد .                        ٌ          

 مثاؿ: اؼباؿ عند زيد أو عند زيد اؼباؿ.
 ؼببتدأ نكرة، فأف تقديبو واجب.إال إف كاف ا



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

. يف اؼبسألة: خرب،  ، يف اؼبسجد مصلوف، يف الكتاب فائدة، يف اؼبسألة نظر  ٌ                 مثاؿ: يف البيت رجال                                              ً                 
: مبتدأ. ٌ         ونظر      

                                                ىذا ما يتعلق باؼببتدأ واػبرب، بقي  كاف وإف  وظننت.
 *** اؼبنت ***

مسى وبات وصار وظل وأكان وأخواتها: وىي ثالثة عشر فعاًل، وىي كان وأصبح وأضحى 
وما فتئ وما برح وما دام، وىي ترفع المبتدأ ويعرب اسمها، وتنصب الخبر  نفك  وليس وما زال وما ا

ويعرب خبرىا، مثالها: كان بالٌل مؤذنًا، وأصبحُت نشيطًا، وما زال بالٌل صابًرا، وأما ىي في نفسها 
 فتعرب إعراب الفعل ماضًيا ومضارًعا وأمًرا.

 *** *** الشرح
                                                                     ً                 كاف وأخواهتا سبثل الصورة الثانية من اعبملة االظبية، ما كاف جزؤىا األوؿ مرفوع ا، وجزؤىا الثاين 

      ً  منصوب ا.
فأخربنا بعددىا أاها ثالثة عشر، وأخربنا عن نوعها بأاها أفعاؿ، فهذه  قولو: وىي ثالثة عشر فعاًل:

إمبا تدخل على صبلة اظبية، فًتفع اؼببتدأ وتنصب                       ً                           أفعاؿ وىي ثالثة عشر فعال  خصتها العرب هبذا اغبكم، أاها 
 اػبرب.

، أي أف األمر حدث يف اؼباضي مطلق ا. قولو: وىي كان:                             ً                            ً   ىذه أمها، أي أكثرىا استعماال 
 من الصباح، أي يف الصباح. قولو: وأصبح:

 من الضحى، أي يف الضحى. قولو: وأضحى:
 من الظالؿ، أي يف الظالؿ. قولو: وظل :

 يف اؼبساء، أي يف اؼبساء. :قولو: وأمسى
. قولو: وبات: ، أي يف النـو  يف النـو
 أي ربوؿ. قولو: وصار:



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٙٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 للنفي. قولو: وليس:
، وما برح، وما دام:                          كلها دبعٌت واحد، دبعٌت بقي . قولو: وما زال، وما انفك 

ً   مثاؿ: ما زاؿ زيد  مريض ا. أي بقي  مريض ا.                ً      ٌ                 
ً            مثاؿ: ما انفك  زيد  مريض ا. أي بقي        ٌ ً   مريض ا.                       

ً   مثاؿ: ما فتئ زيد  مريض ا. أي بقي  مريض ا.                ً      ٌ                 
ً             مثاؿ: ما برح زيد  مريض ا. دبعٌت بقي .      ٌ                 

ٍ             مثاؿ: ما زاؿ اؼبطر منهمر ا، ما فتئ اؼبطر منهمر ا. أي أنو باؽ  على ااهماره.             ً                    ً                        
ىذا بياف لعملها، ماذا  قولو: وىي ترفع المبتدأ ويعرب اسمها، وتنصب الخبر ويعرب خبرىا:

                                               ً                                           اعبملة االظبية؟ ترفع اؼببتدأ، أي ترفع ما كاف مبتدأ  وتغَت اظبو من مبتدأ إىل اسم ىذا الناسخ، وخرب تعمل يف
 اؼببتدأ تنصبو وتغَته من خرب اؼببتدأ إىل خرب الناسخ.

: اسم كاف، مرفوع، وعالمة رفعو  :مثالها: كان بالٌل مؤذنًاقولو:  ٌ                              كاف: ىذا الفعل الناسخ، وبالؿ                            
 : خرب كاف، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة.            ً الضمة، ومؤذن ا
أصبحت: الفعل الناسخ، والتاء: اسم أصبح، يف ؿبل رفع، مبٍت على  :وأصبحُت نشيطًا قولو:

            ً                                      الضم، ونشيط ا: خرب أصبحت، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة.
خ، وبالؿ:                 ً                                    أي بقي  بالؿ صابر ا، ما: حرؼ نفي، زاؿ: ىذا الفعل الناس :وما زال بالٌل صابًرا قولو:

                        ً                                      اسم ما زاؿ مرفوع، وصابر ا: خرب ما زاؿ منصوب، وعالمة نصبو الفتحة.
. ٍ  مثاؿ: كاف اػبطاف متقاطعُت، ليس اػبطاف متقاطعُت، كاف احملمدوف ؾبتهدين، كاف أبوؾ ذا فضل                                                                                

 وىكذا، ال بد أف ننتبو لعالمات اإلعراب سواء كانت أصلية أـ كانت مقدرة.
ىذه ملحوظة مهمة،  :تعرب إعراب الفعل ماضًيا ومضارًعا وأمًراوأما ىي في نفسها ف قولو:

عرفنا ماذا تعمل يف اؼببتدأ واػبرب، وكيف يعرب اظبها وخربىا؟ لكن ىي يف نفسها كيف تعرب؟ فنقوؿ: عرفنا 
من قبل أاها أفعاؿ، وعرفنا من قبل كيف نعرب الفعل اؼباضي، وكيف نعرب فعل األمر وكيف نعرب الفعل 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، فنستنتج من كل ذلك أاها تعرب مثل األفعاؿ اؼباضية واؼبضارعة واألمر، فكاف مثل: دخل وخرج، اؼبضارع؟
، مبٍت على الفتح، ال ؿبل لو من اإلعراب، وكن:  ٍ                                          ويكوف مثل: يدخل، وكن مثل: ادخل، فكاف: فعل ماض                                              

مة رفعو الضمة، فعل أمر، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، ويكوف: فعل مضارع، مرفوع، وعال
لكن يزيدوف ىنا كلمة ناسخ أو ناقص  ألاها أفعاؿ ناسخة، أي تدخل على اؼببتدأ واػبرب وتنسخ حكم 
ٍ        االبتداء السابق، وترفع اؼببتدأ وتنصب اػبرب، فيزيدوف كلمة ناقص أو ناسخ، فنقوؿ: كاف: فعل ماض  ناسخ،                                                                                       

سخ، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب. مبٍت على الفتح، ال ؿبل لو من اإلعراب. وكن: فعل أمر نا
 وىكذا.

. لن: حرؼ نصب، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، وأصبح:                    ً                                                         مثاؿ: لن أصبح مهمال 
فعل مضارع، مبدوء هبمزة اؼبتكلم، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة، واظبو: ضمَت مستًت تقديره أنا، فاؼبضارع 

: خرب أصبح، منصوب،                        ً اؼببدوء هبمزة اؼبتكلم دائم                                                   ً                  ا فاعلو أو اظبو مستًت تقديره أنا، عرفنا ذلك، ومهمال 
 وعالمة نصبو الفتحة.

ً                                                                      مثاؿ: كن ؾبتهد ا. كن: فعل أمر، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، واظبو: مستًت تقديره              
ً             أنت، وؾبتهد ا: خرب منصوب.           

فاعلم أنو سيقودؾ إىل أشياء كثَتة، لكن                                      ً          فلهذا قلت من قبل، وأقوؿ: إذا ضبطت شيئ ا يف النحو 
اضبط األوؿ وافهمو على حقو، ستجد أنو سيسهل عليك أمور كثَتة ويضبها لك فيما بعد، ويفتحها لك 
                     ً                                  ً                                  بإذف اهلل  ألف اللغة عموم ا ىي أساليب متشاهبة، فإذا ضبطت شيئ ا فستتعرؼ مباشرة على أشباىو عندما 

 تصل إليها.
 هتا.ىذا ما يتعلق بكاف وأخوا

  



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٛٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

  ٙ اجمللس:
، اغبمد هلل رب العاؼبُت، والصالة على نبينا ؿبمد وعلى آلو وأصحابو بسم اهلل الرضبن الرحيم

 أصبعُت.
 أما بعد،.

، يـو السبت، السابع عشر، من شهر  فسالـ اهلل عليكم ورضبتو وبركاتو، وحياكم اهلل يف ىذا اليـو
ٍ                  صبادى اآلخرة، من سنة سبع  وثالثُت وأربعمائة  وألف من ىجرة اغببيب اؼبصطفى صلى اهلل عليو وسلم،                      

وكبن يف مسجد النخيل يف حي العرهباء يف مدينة الرياض  لنعقد حبمد اهلل وتوفيقو اجمللس الثالث من ؾبالس 
                                                                       ً                 ً    شرح كتاب النحو الصغَت، نسأؿ اهلل سبحانو وتعاىل أف يتمو على خَت، وأف هبلو مبارك ا، وأف هبعلو مفهوم ا، 

 كل شيء قدير.إنو على  
كنا توقنا عند الكالـ على القسم الثاين من أحكاـ الكالـ، وقد رتب النحويوف األحكاـ فيها على 

 أربعة أقساـ:
 األوؿ: للجملة الفعلية. وانتهينا منو.
 الثاين: للجملة االظبية. وما زالنا فيو.

 الثالث: ؼبكمالت اعبملتُت. 
 الرابع: إلعراب الفعل اؼبضارع.

الثاين: أحكاـ اعبملة االظبية، عرفنا أف اعبملة أف اعبملة االظبية تأيت يف اللغة العربية على  يف القسم
: ، وعلى أربع صور ا تفصيال             ً               ً       ً صورتُت إصباال 

 الصورة األوىل: تأيت مرفوعة اعبزأين. وىذا يدرس يف باب اؼببتدأ واػبرب.
 درس يف باب كاف وأخواهتا.الصورة الثانية: تأيت مرفوعة األوؿ منصوبة الثاين. وىذا ي

 ودرسنا ىذين البابُت. 
يف باب إف  -إف شاء اهلل-الصورة الثالثة: أف تأيت منصوبة األوؿ، مرفوعة الثاين. وىذا سندرسو  
 وأخواهتا.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                   يف باب ظن  وأخواهتا. -إف شاء اهلل-الصورة الرابع: أف تأيت منصوبة اعبزأين. وىذا ندرسو 
                     اءة باب إف  وأخواهتا.ونستعُت باهلل ونبدأ بقر 

 *** اؼبنت ***
إن  وأخواتها: وىي ستة أحرف، وىي إن  وأن  للتوكيد، وكأن للتشبيو، ولكن  لالستدراك، وليت 

خبرىا، مثالها:  ويعربللتمني، ولعل للترجي والتوقع، وىي تنصب المبتدأ ويعرب اسمها، وترفع الخبر 
 وليت خالًدا حٌي، وأما ىي في نفسها فتعرب إعراب الحروف.إن  خالًدا شاجٌع، وكأن خالًدا أسٌد، 

 *** الشرح ***
                     ىذا باب إف  وأخواهتا.

فأخربنا عن عددىا أاها ستة، وأخربنا عن نوعها أاها أحرؼ، فهي أحرؼ  قولو: وىي ستة أحرف:
 تعرب وتعامل كاغبروؼ، وقد سبق الكالـ على كيفية إعراب اغبروؼ.

للتشبيو، ولكن  لالستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي  للتوكيد، وكأن  وأن  قولو: وىي إن  
                                            أربعة منها تنتهي بنوف مشددة، إف  وأف  وكأف  عرفنا اؼبصنف هبذه اغبروؼ، وىي ستة أحرؼ: : والتوقع

الباب،                                                                                      ولكن ، مث بعد ذلك لعل وليت، وننتبو للتفريق بن إف  اؼبشددة وأف  اؼبشددة فهما يدخالف يف ىذا
ْ                                    وىناؾ حرؼ إ ف  بكسر اؽبمزة وسكوف النوف، وىذا سيأيت  يف جواـز اؼبضارع  ألنو من أدوات  -إف شاء اهلل-          ِ 

 الشرط.
 مثاؿ: إف ذبتهد تنجح.

ْ                                    وىناؾ أ ف  بفتح اؽبمزة وسكوف النوف، وىذا سيأيت   يف نواصب اؼبضارع. -إف شاء اهلل-      َ 
َ   أحب أ ف  ذبتهد .       ْ  َ     

 ىذه األحرؼ األربعة. فال لبلط بُت ىذه اغبروؼ أو
 مث بُت اؼبصنف معانيها قبل أف يبُت عملها.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ُ                ُ                                                   ي قاؿ: التأكيد. وي قاؿ: التوكيد. واؼبراد بالتوكيد أنو ال يأيت دبعٌت جديد،  :إن  وأن  للتوكيدوقولو: 
ٌت،            ً              ً         ُ                                                   يقولوف: معن ا مؤسس. أي معن ا جديد ال ي فهم إال هبذا اللفظ، حبيث لو حذؼ ىذا اللفظ ذىب ىذا اؼبع

 ىذا يسمى معٌت جديد أو مؤسس.
ٌ   مثاؿ: زيد  شجاع .       ٌ          

                                  ً                                            أخربت عن زيد بأنو شجاع، لكن كأف زيد ا شجاع، اختلف عن اؼبعٌت السابق، صار زيد ما ىو 
ً                     شجاع، يقوؿ: وكأنو شجاع. صار ىنا تشبيو، أو ليت زيد ا شجاع، أي ليس شجاع ا، لكن تتمٌت أف يكوف                     ً                                                 

ً                          شجاع ا، ىذه معاين جديدة، ال تفهم معٌت –إال هبذه اغبروؼ، فإذا حذفت ليت أو كأف ذىب ىذا اؼبعٌت     
ٌ                ، لكن إذا قلت: زيد  شجاع . أثبت لو الشجاعة، مث قلت: إف زيد ا شجاع . ما تغَت اؼبعٌت، -التشبيو والتمٍت       ً                                 ٌ      ٌ                  

فاؼبعٌت اإلصبايل واحد، أنك زبرب عن زيد بأنو شجاع، لكنك قويتو، قويت ىذا اؼبعٌت اؼبفهـو قبل دخوؿ 
 غبرؼ.ا

ٍ                                       فالتوكيد يعٍت أنو ال يأيت دبعٌت  جديد وإمبا يقوي اؼبعٌت اؼبفهـو قبل دخولو.                           
فهذا ىو اؼبراد بالتأكيد، فلهذا يقولوف يف حروؼ كثَتة يف الكالـ: ىذا دخل يف اعبملة للتوكيد. أي 

ٍ                                                                ال يأيت دبعٌت  جديد، وإمبا فقط يؤكد اؼبعٌت اؼبفهـو قبل دخولو، والتأكيد ال شك أنو م ن اؼبعاين اؼبعتربة عند         
ِ                        اؼبتكلم العريب  ألنك تقوي الكالـ، ألف أحواؿ اؼبخاطب زبتلف، فهناؾ خاؿ  الذىن الذي يقبل الكالـ                                                              
                                          ٍ                                               مباشرة، وىناؾ اؼبتشكك اؼبًتدد الذي وبتاج إىل شيء  من التأكيد، وىناؾ اؼبنكر الدافع للكالـ وبتاج إىل 

 اؼبعاين البالغية اؼبعتربة.توكيد أقوى، وىكذا، فالتأكيد ال شك أنو من 
. فأنت ال زبرب عنهما هبذا  :وكأن  للتشبيو وقولو: ٌ                       كأف تقوؿ: كأف  زيد ا أسد ، وكأف  ىند ا قمر       ً            ٌ      ً                  

 األمر، وإمبا تشبهما باألسد وبالقمر.
 ىو أف زبرب عن شيء لكن تستدرؾ. :ولكن  لالستدراك وقولو:

ٌ  مثاؿ: زيد  شجاع  لكنو خبيل .          ٌ      ٌ          
                                                                مث استدركت، فمعٌت ذلك أف لكن  االستدراكية ال بد أف تسبق بكالـ، مث تأيت  فأخربت عنو خبرب

                  ً                ىي لتستدرؾ هبا شيئ ا على ىذا الكالـ.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فليت لتمٍت اؼبستحيل أو البعيد العسَت، تتمٍت مستحيل كأف تقوؿ: ليت  :وليت للتمني وقولو:
ٌ        الشباب  عائد . أو كأف تقوؿ عن إنساف ميت: ليت زيد ا حي . وأما      ً                                    ٌ      َ                               ً سبٍت البعيد فكأف تقوؿ: ليت يل ماال       

ا يزورنا ىذه الليلة. وأنت تستبعد ىذا األمر منو. ً                                               فأتصدؽ بو. أو كأف تقوؿ عن إنساف  يبغضك: ليت زيد                 ٍ                                
فهذه ليت، ليت ىي اليت لتمٍت اؼبستحيل أو البعيد، خبالؼ الفعل أسبٌت، يعرب بو عن سبٍت اؼبستحيل 

 .والبعيد والقريب اؼبمكن، ال إشكاؿ
 مثاؿ: أسبٌت رجوع الشباب، أسبٌت حصوؿ اؼباؿ الوفَت، أسبٌت أف تزورين الليلة.

فالفعل أسبٌت ال إشكاؿ يف استعمالو مع اعبميع، وإمبا اغبرؼ ليت ىو الذي يستعمل يف سبٍت 
ؿ: اؼبستحيل، أو البعيد، فننتبو لذلك  ألف بعضهم خلط بُت ليت، وبُت الفعل اؼبصرح بػ )أسبٌت(، فلهذا تقو 

أسبٌت لك التوفيق، أرجو لك التوفيق. فال إشكاؿ يف ذلك، لكن ال تقوؿ لو: ليت لك التوفيق. فهذا الذي 
 ىبالف استعماؿ ليت.

 لعل تأيت ؼبعنيُت: للًتجي، ويكوف ذلك يف األمور احملبوبة. :ولعل للترجي والتوقع وقولو:
. ا يزورنا، لعلك تزورنا، لعل الغداء جاىز  ٌ  مثاؿ: لعل زيد                                        ً              

ا يزورنا  ً          والتوقع يكوف يف األمور غَت احملبوبة اؼبكروىة، كأنك ال تريد أف يزورؾ فالف، فتقوؿ: لعل زيد                                                                                 
 الليلة. وأنت ال تريد ذلك، فهذا توقع لغَت احملبوب.

 مثاؿ: لعل الطريق مزدحم. 
 إذف: عرفنا ىذه العائلة الكريبة، وعرفنا معانيها، واآلف سنعرؼ عملها.

ىذا عملها، فعملها أاها : خبرىا عربلمبتدأ ويعرب اسمها، وترفع الخبر ويوىي تنصب ا قولو:
                ً                                                       ً                    تنصب ما كاف مبتدأ ، وتغَت اظبو من مبتدأ إىل اسم ىذا الناسخ، وتنصب ما كاف خرب ا للمبتدأ، وتغَت اظبو 

ٌ                                    من خرب اؼببتدأ إىل خرب ىذا الناسخ، فقولك: ؿبمد  كرمي . مبتدأ وخرب مرفوعاف، ندخل إف  فنقو      ٌ ا                                           ً    ؿ: إف  ؿبمد           
ٌ                                         كرمي . ىكذا نقوؿ يف اإلعراب الصناعي، ؿبمد ا: اسم إف ، وكرمي : خرب إف   ألف إف  ىي اليت رفعتو، مع أنو يف                  ً                                  ٌ   

ّ                                اؼبعٌت الكرمي ؿبمد، ما زاؿ خرب ا حملمد يف اؼبعٌت، لكن نقوؿ: خرب إف . ألف إف  ىي اليت عملت فيو الرفع.                             ً                          



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٕٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 قاؿ ابن مالك:                                إذف: فإف  تعمل عكس عمل كاف، كما
َ َ    ل ي ت  ل ك ن  ل ع ل  ك أ ف   ِ    َ    إ ف  أ ف     ْ  ْ  َ    ِ  َ  َ  َْ   

 

ُ  َ   ع ك س  م ا    ْ َ  ْ ل ك اف  م ن  ع م ل  َ   َ   ْ  ِ  َ   َ  ِ 
 

                                                    إف : اغبروؼ الناسخ، وىو يعرب إعراب اغبروؼ، فنقوؿ: حرؼ  :مثالها: إن  خالًدا شاجعٌ  قولو:
على الفتح، ال ؿبل لو  توكيد. وىذا عرفنا أنو حرؼ توكيد، نوعو: حرؼ توكيد ينصب اظبو ويرفع خربه، مبٍت

ٌ          من اإلعراب، إعراب اغبروؼ السابقة، وخالد ا: اسم إف  منصوب، وعالمة نصبو الفتحة، وشجاع : خرب إف                                             ً                                     
 مرفوع، وعالمة رفعو الضمة.

                                                           كأف : حرؼ تشبيو ينصب اظبو ويرفع خربه، مبٍت على الفتح، ال ؿبل لو  :وكأن خالًدا أسدٌ  قولو:
ً      من اإلعراب، وخالد ا: اظب ٌ              ها منصوب، وأسد : خربىا مرفوع.                              

ٍ                                                ليت: حرؼ سبن  ينصب اظبو ويرفع خربه، مبٍت على الفتح، ال ؿبل لو من  :وليت خالًدا حيٌ  قولو:           
ٌ              اإلعراب، وخالد ا: اظبها منصوب، وحي : خربىا مرفوع.                   ً              

                                          : نبو اؼبصنف على كيفية إعراب إف  وأخواهتا يف ىي يف نفسها فتعرب إعراب اغبروؼ وأما قولو:
 أنفسها، كما وضحنا قبل قليل من أاها تعرب إعراب اغبروؼ.

. . ادخل إف ، سنقوؿ: إف  أخاؾ ذو فضل  ٍ  وعلى ذلك لو قيل لك: أخوؾ ذو فضل                                    ٍ                                
                                          مثاؿ: اػبطاف متقاطعاف، كأف  اػبطُت متقاطعاف.
 مثاؿ: اؼبهندسوف بارعوف، لعل اؼبهندسُت بارعوف.

، إف  اؼبدرسات   ٌ              ِ مثاؿ: اؼبدرسات  ـبلصات        ُ              . ٌ  ـبلصات       
                                                                           فهذا ما يتعلق بباب إف  وأخواهتا، أغبق اؼبصنف هبا مسألة تتعلق بال النافية للجنس.

 *** اؼبنت **
مسألة: تعمل ال النافية للجنس عمل إن  بال تنوين، بشرط كون اسمها وخبرىا نكرتين، وأن 

 طالَب في الفصِل، ال تتصل باسمها وأن ال تسبق بحرف جر، وأن ال تتكرر، نحو ال كريَم مذموٌم، ال
 مؤمنين كذابون.

 *** الشرح ***



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                                                                ال النافية للجنس تعمل عمل إف  وأخواهتا، فلهذا تلحق هبا، وجرت عادة كثَت من اؼبصنفُت أف 
                                                             ً        ً          هبعلوىا يف باب مستقل، ال ألاها ال تعمل عمل إف وأخواهتا بل ألف ؽبا أحكام ا وشروط ا زبتص هبا، 

ً                   ل ذلك، وإال فأف ال النافية للجنس من أخوات إف أيض ا  ألاها تعمل عملها.فيجعلواها يف باب مستقل يفص                                               
اؼبراد بال النافية للجنس ىي ال النافية، ال النافية تدخل  :تعمل ال النافية للجنس عمل إن  قولو: 

 على الفعل وعلى االسم، فدخوؽبا على الفعل.
ِ            مثاؿ: ؿبمد  ال يهمل دروسو، ؿبمد  ال يعص  ربو. ىذا ن       ٌ                   ٌ في ليس اهي، تدخل على الفعل، ىذه ال         

                                                                                    ً     ً    عالقة لنا هبا، نريد اليت تدخل على االسم، النافية اليت تدخل على االسم إما أف يكوف نفيها نفي ا مطلق ا، 
ً            وإما أف تقصد هبذا النفي نص ا نفي اعبنس.                          

 مثاؿ: ال رجل يف البيت.
فيو أحد من جنس الرجاؿ، ال فقولك: ال رجل يف البيت. وبتمل أنك تريد أف ىذا البيت ليس  

                                                                          ً             رجل، وال رجالف، وال ثالثة رجاؿ وال أكثر من ذلك، ما يف أحد من ىذا اعبنس، ووبتمل أمر ا آخر وىو أف 
ٍ                 تنفي وجود رجل يف البيت، ىذا نفي مطلق، فحينئذ  وبتمل األمر شيئُت:                                            

 األوؿ: نفي اعبنس. وىذا ىو اؼبتبادر كاؼبعٌت السابق.
 وحدة. أف تنفي وجود رجل واحد، أي ال رجل يف البيت، بل فيو رجاؿ.الثاين: أف تنفي ال

ٍ                  ً                    فأنت إذا كاف نفيك نفي ا مطلق ا عام ا، فالنفي حينئذ  وبتمل أف يكوف نفي ا للجنس، ال يوجد أحد                 ً     ً     ً                     
ٍ                            من ىذا اعبنس، وىذا ىو اؼبتبادر، ووبتمل أنك تريد نفي الوحدة، فحينئذ  تكوف ال على أصلها، ىاملة ال                                                                

  ً                                                  ئ ا، فيكوف االسم بعدىا متبدأ  ألنو عاري، مل يسبق بعامل.تعمل شي
ٌ                       مثاؿ: ال رجل  يف البيت. ال: نافية، ورجل : مبتدأ، ويف البيت: خرب.                         ٌ            

ومعناىا إذا أنبلت: ىذا نفي مطلق عاـ، وبتمل أنك نفيت اعبنس وىذا اؼبتبادر، ووبتمل أنك 
ٌ        نفيت الواحد، فلهذا هبوز لك أف تقوؿ: ال رجل  يف البي  ت بل رجالف. فتكوف أردت نفي الوحدة.                                       

                                                                  فإذا أردت أف تنص على أنك نفيت اعبنس، فأنك تعمل ال عمل إف  فينصب هبا.
َ           مثاؿ: ال رجل  يف البيت.             



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٗٔ
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ٍ                                                                          فحينئذ  مل ربتمل إال نفي اعبنس، فإذا نفيت اعبنس مل هبز أف تقوؿ: ال رجل يف البيت بل رجالف.       
 ألف اعبنس ينفي القليل والكثَت.

 سمى ال النافية للجنس، أي نص يف نفي اعبنس.ىذا ي
                                       س: ؼباذا تعمل العرب ال النافية عمل إف ؟.

ً                                       جػ: لكي تكوف نص ا يف نفي اعبنس، أي يطلبوف بذلك دقة اؼبعٌت.                
                                       أي تعمل عمل إف  بل تنوين، ال تنوف اظبها. :بال تنوين قولو:

ِ         َ                  مثاؿ: ال رجل  يف الدار ، ال تفاحة  يف الشجرة، ال يف سي         َ َ                ارة يف اؼبعرض، ال قلم  عندي، ال طالب يف                             
      ِ  اؼبدرسة .

فال: نافية للجنس، رجل: اظبها منصوب، وعالمة نصبو الفتحة، ويف الدار: جار وؾبرور، خرب ال 
 النافية للجنس.

. ال: نافية للجنس، مبنية على السكوف، ال ؿبل ؽبا من اإلعراب، ومؤمنة:  ٌ                                                                مثاؿ: ال مؤمن  كذاب       َ            
: خربىا، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة. اظبها، منصوب، وعال ٌ                                  مة نصبو الفتحة، وكذاب                       

بشرط كون اسمها وخبرىا نكرتين، وأن تتصل باسمها وأن ال تسبق بحرف جر، وأن ال  قولو:
    ُ                               أي ي شًتط أربعة شروط لعملها عمل إف : :تتكرر

ة كػ: زيد أو كػ: عبد األوؿ: أف يكوف اظبها وخربىا نكرتُت. كاألمثلة السابقة، فإف كاف اظبها معرف
ٍ                                                                   اهلل أو كبو ذلك، فأاها حينئذ  يبطل عملها، أي تعود إىل أصلها فتكوف ىاملة، حرؼ ىامل ال يعمل، ويكوف                         

ً                        الذي بعدىا مبتدأ ، ويشًتط أيض ا مع ذلك أاها هتمل وتكرر.            ً                
ٌ               ٌ  مثاؿ: ال زيد  يف البيت وال عمرو ، ال خالد  يف اؼبسجد وال بكر .         ٍ                ٌ            

 ها. كاألمثلة السابقة، فأف فصلت عن اظبها بطل عملها، وكررت.الثاين: أف تتصل باظب
ٌ           مثاؿ: ال يف البيت رجل  وال امرأة، ال عندي قلم  وال مسطرة.                      ٌ                    

              ُ                                                        الثالث: أف ال ت سبق حبرؼ جر. فإف سبقت حبرؼ جر بطل عملها، وال يشًتط التكرار.
، سافرت إىل زاد ، غضبت من ال شيء . ٍ               ٍ  مثاؿ: جئت إىل ىدؼ                ٍ                 
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 ملها فأف اغبرؼ، حرؼ اعبر الذي قبلها سيجر االسم الذي بعدىا.فإذا بطل ع
ٍ                                                                    مثاؿ: جئت  بال زاد . الباء: حرؼ جر، وال: حرؼ نفي، أي فقط أدخل النفي على العبارة، ولكنو         ُ         

ٍ            ال يعمل شيئ ا، وزاد : اسم ؾبرور.       ً           
 الرابع: أف ال تتكر، فأف تكررت جاز إعماؽبا وإنباؽبا.

َ         َ  مثاؿ: ال قلم  وال مسطرة   َ       َ         عندي، ال رجل  وال امرأة  يف البيت، ال حوؿ  وال قوة  إال باهلل.                          َ         َ            
فيجوز أف تعمل، وهبوز أف هتمل، فإذا أعملت فأاها تنصب اظبها، وإذا أنبلت فأف االسم الذي 

            ً     ً   بعدىا مبتدأ  مرفوع ا.
ٌ         ٌ                      مثاؿ: ال رجل  وال امرأة  يف الدار. ىذا باإلنباؿ.            

َ         َ             مثاؿ: ال رجل  وال امرأة  يف الدار. ىذ  ا باإلعماؿ.          
 وهبوز أف تعكس، أف تعمل أحدنبا وهتمل اآلخر.

ٌ         َ  مثاؿ: ال رجل  وال امرأة ، ال رجل  وال امرأة .        ٌ         َ            
 فكل ذلك هبوز.

              مث ل لنا ىنا. :نحو ال كريَم مذموٌم، ال طالَب في الفصلِ  قولو:
ء، ال نافية للجنس، ومؤمنُت: اظبها، منصوب، وعالمة نصبو اليا :ال مؤمنين كذابون قولو:

 وكذابوف: خربىا، مرفوع، وعالمة رفعو الواو.
ىذا ما يتعلق بال النافية للجنس، وننبو على آخر الكالـ يف ال النافية للجنس، أف ىذا اؼبذىب ىو 
الذي اختاره كثَت من احملققُت يف ال النافية للجنس، وصبهور النحويُت ىبالفوف يف ذلك، ويفصلوف يف اسم ال 

                     ً                            ً                  ونو يف بعض األحواؿ مبني ا، وهبعلونو يف بعض األحواؿ معرب ا، ولكن الذي قرره النافية للجنس، فيجعل
اؼبصنف وشرحناه ىو الذي عليو كثَت من احملققُت، وىو الذي جرى عليو صاحب اآلجرومية، وىو أف ال 

 وع.                                                                                     النافية للجنس تعمل عمل إف  لكن بال تنوين الظبها، فاظبها معرب منصوب، لكن ال ينوف، وخربىا مرف
 ننتقل اآلف إىل الناسخ الثالث ظننت وأخواهتا.

 *** اؼبنت ***
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ظننت وأخواتها: وىي أفعال كثيرة بمعنى ظن  أو علم أو صي ر، فمنها ظن  وبمعناىا حسب 
وخال، وعلم وبمعناىا رأى وعد  وألفى، وصي ر وبمعناىا جعل وات خذ وتخذ، وىي تنصب المبتدأ 

صب الخبر ويعرب مفعول بو ثانًيا، وىي ال تدخل على المبتدأ والخبر حتى ويعرب مفعول بو أول، وتن
ٌس معاًذا مسافًرا، وعلمُت اهلَل عظيًما، وات خذ اهلل إبراىيم خلياًل، وإما يتستوفي فاعلها، مثالها: ظن  ق

 ىي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضًيا ومضارًعا وأمًرا.
 *** الشرح ***

                                                                       يبثل الصورة الرابعة للجملة االظبية منصوبة اعبزأين، عر فنا على أف أفراد ىذا  باب ظننت وأخواهتا
 الباب أفعاؿ.

ٍ                         فظن  فعل يتصرؼ ويعرب كالفعل، فظن  ماض  ويظن، وأظن، ونظن، وتظن  :وىي أفعالقولو:                                      
 مضارع، وظن أمر، وىكذا يف بقية أفعاؿ ىذا الباب.

                                            ة، وىناؾ من حاوؿ أف وبصرىا فأكثر العد، ولكن  نعم، فأفعاؿ ىذا الباب كثَت  :كثيرة  قولو:
 اؼبصنف أصبل ذلك يف قولو: كثَتة. 

حصرىا اؼبصنف يف ىذه اؼبعاين، فهذه األفعاؿ ال زبرج عن  :بمعنى ظن  أو علم أو صي ر قولو:
َ             ىذه اؼبعاين الثالثة: إما أف تكوف دبعٌت ظن  تدؿ على ظن، أو تكوف دبعٌت ع ل م ، أو تكوف دبع  ِ َ ، وىي                                                                           ٌت صَت 

 تدؿ على التصيَت، أي التحويل من حالة إىل حالة.
ً        ً   وتقوؿ: ظننت زيد ا مسافر ا، وحسبت زيد ا مسافر ا،  :فمنها ظن  وبمعناىا حسب وخال قولو:            ً        ً               

ً        ً               وخلت زيد ا مسافر ا. كلها دبعٌت ظن.         
 فكلها دبعٌت علم. :وعلم وبمعناىا رأى وعد  وألفى قولو:

ً        ً مثاؿ: علمت زيد ا مسافر   ً        ً  ا، رأيت زيد ا مسافر ا، عددت زيد ا مسافر ا، وألفيت زيد ا مسافر ا.                          ً        ً           ً        ً            
وىي تدؿ على التصيَت، أي التحويل من حالة إىل  :وصي ر وبمعناىا جعل وات خذ وتخذ قولو:

 حالة.
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ً      ً   مثاؿ: صَتت  زيد ا صديق ا، جعلت زيد ا صديق ا، وازبذت زيد ا صديق ا، وزبذت زيد ا صديق ا.            ً      ً             ً      ً            ً      ً     ُ          
                                                                     ، علم ودبعناىا كذا وكذا، وصَت  ودبعناىا كذا وكذا، يريد أف يشَت إىل أف ىذه ويف كالـ اؼبصنف

ٍ                                                           األفعاؿ قد تأيت يف اللغة على معاف  أخر، فال تدخل يف ىذا الباب، حىت تكوف دبعٌت علم، أو دبعٌت صَت  أو                               
: عد . قد تأيت دبعٌت بياف عدد الشيء.                   ً                                 دبعٌت ظن ، فقوؿ مثال 

 . َ   مثاؿ: عددت اؼباؿ                 
 ما تدخل يف ىذا الباب حىت تكوف دبعٌت علم.

ً        ً   مثاؿ: علمت زيد ا مسافر ا، عددت زيد ا مسافر ا.            ً        ً               
فعددت ىنا دبعٌت علمتو، فتعمل ىذا العمل، وتدخل يف ىذا الباب، فإف خرجت عن ىذا اؼبعٌت مل 

 تكوف من أفعاؿ ىذا الب.
 وكذلك جعل، قد تػأيت دبعٌت خلق، فال تدخل يف ىذا الباب.

 جعل اهلل السموات.  مثاؿ:
.                                     أي خلقها، ال، نريد جعل الذي دبعٌت صَت 

                    ً   مثاؿ: جعلت الطُت حجر ا. 
                ً                            أي صَتت الطُت حجر ا، فتدخل يف ىذا الباب، وىكذا.

ٍ                                                فننتبو إىل أف ىذه األفعاؿ قد تأيت دبعاف  أخر فال تدخل يف ىذا الباب حىت تكوف دبعٌت ظن أو علم                                    
 أو صَت.

ويعرب مفعول بو أول، وتنصب الخبر ويعرب مفعول بو ثانًيا، وىي  وىي تنصب المبتدأ قولو:
بُت اؼبصنف ىنا عملها، وىذا يبُت لنا أف اإلعراب  :ال تدخل على المبتدأ والخبر حتى تستوفي فاعلها

                                                                                        ً  ىبتلف بُت ىذا الباب، وبايب: كاف وأخواهتا وإف  وأخواهتا، فأف اؼبعموؿ يف باب كاف وباب إف  يكوف اظب ا 
        ً                                                                ً    ً         ناسخ وخرب ا للناسخ، لكن اؼبعموؿ يف باب ظننت وأخواهتا ال قبعل األوؿ الذي كاف مبتدأ  اظب ا لظننت، لل

. ٍ  والثاين الذي كاف خرب اؼببتدأ، خرب ا لظننت، وإمبا نعرب اؼببتدأ مفعوؿ بو أوؿ، ونعرب اػبرب مفعوؿ بو ثاف                                                               ً                              
ً      ً       مثاؿ: ظننت ؿبمد ا كريب ا. ظن:  ً   فعل، والتاء: فاعل، وؿبمد ا:              ٍ  مفعوؿ بو أوؿ، وكريب ا: مفعوؿ بو ثاف .                                      ً                   
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وىذا الذي جعل اؼبصنف يقوؿ: وىي ال تدخل على اؼببتدأ واػبرب حىت تستويف فاعلها. فاعبملة 
ٌ     ً                      االظبية ؿبمد  كرمي ، ندخل عليها فعل من أفعاؿ ىذا الباب، ال تقوؿ: ظن  ؿبمد  كريب ا. ظن مث تأيت ؽبا بفاعل،                                                      ٌ     ٌ         

ٌ        ظننت، أو ظن خالد ، مث تأيت ً      ً                                       باعبملة االظبية، ظننت  ؿبمد ا كريب ا، ؼباذا؟ ألف ىذه األفعاؿ أفعاؿ تامة ربتاج                      ُ                  
                                                                                           إىل فاعل، وليست أفعاؿ ناقصة ربتاج إىل اسم وخرب مثل كاف وأخواهتا، واغبروؼ إف  وأخواهتا، فهذه أفعاؿ 

فإف شئت أدخلتها بعد تامة، والفعل التاـ وبتاج إىل فاعل، فظننت: فعل وفاعل، وىذا الفعل والفاعل صبلة، 
ذلك على اعبملة االظبية فنصب  ألاها فعل وفاعل، لكن يف األفعاؿ الناقصة، على اظبها ناقصة، ال بد ؽبا 
من اسم وخرب وإال ال يبكن أف تتم بأي وجو أو صورة، ال يبكن أف تقوؿ: كاف. وتسكت، وتقوؿ: كاف زيد. 

ا؟ ال بد أف تأيت باػبرب، ليس مثل: ظننت، ىل علمت                                         وتسكت، حيت تأيت  باظبها وخربىا، كنت، كنت ماذ
 الواجب؟ علمت، ويبكن أف تسكت  ألاها أفعاؿ تامة.

                                            ً            ً     ً  فلهذا: كاف مرفوعها فاعلها وكاف منصوهبا منصوب ا، ومل يكن اظب ا وخرب ا.
ٍ                                  ظن : فعل ماض  ناسخ، مبٍت على الفتح، ال ؿبل لو من  :ٌس معاًذا مسافًرايمثالها: ظن  ق قولو:            

: فاعل، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة، ومعاذ ا: مفعوؿ بو أوؿ، منصوب، وعالمة نصبو ا ٌ                                       ً                                   إلعراب، وقيس            
، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة. ِ                            الفتحة، ومسافر ا: مفعوؿ بو ثاف                ً               

، مبٍت على الفتح اؼبقدر، والتاء: فاعل، يف ؿبل رفع،  :وعلمُت اهلَل عظيًما قولو: ِ                                                علم: فعل ماض             
، منصوب، مبٍت على الضم، و  ٍ          اهلل: مفعوؿ بو، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة، وعظيم ا: مفعوؿ بو ثاف                 ً                                             

 وعالمة نصبو الفتحة.
، مبٍت على الفتح، واهلل: فاعل، مرفوع، وعالمة  :خلياًل  وات خذ اهلل إبراىيمَ  قولو: ذ: فعل ماض  ِ                                          ازب              

َ                                             رفعو الضمة، وإبراىيم : مفعوؿ بو أوؿ، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة، و  ، منصوب،                     : مفعوؿ بو ثاف  ٍ          خليال               ً    
 وعالمة نصبو الفتحة.

ذ اهلل إبراىيم  َ                                        فإف قلت يل: ؼباذا قلت يف علمت اهلل عظيم ا: اهلل : مفعوؿ بو أوؿ. وقلت يف ازب       ً                                  
: اهلل: فاعل. ومل تقل كما يقوؿ بعض اؼبتأخرين: لفظ اعباللة مفعوؿ بو، ولفظ اعباللة فاعل؟.      ً                                                                                خليال 

اعباللة. ال يعرؼ استعمالو عن اؼبتقدمُت وال عند السلف، وإمبا ىو استعماؿ  اعبواب: أف قولو: لفظ
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حادث، ويف زبرهبو تكلف بعيد، ال يكاد يستقيم لو وجو، تأملوا كيف لفظ اعباللة؟ ىذا لفظ اهلل ليس لفظ 
لة، كل ىذه اعباللة، إذف: جعلت اهلل ىو اعباللة، تقدس مع ذلك، ال يستقيم، ظبوه اعباللة وظبوه لفظ اعبال

أشياء حادثة، مل تعرؼ إال يف القرف الرابع وما بعده، وعلى حسايب اؼبفيت اللغوي يف اؼبفضلة فتوى عن معٌت 
قولو: لفظ اعباللة. وىي فتوى مطولة عن تارىبها ومعناىا وعدـ استقامتها ودليلها، وقد قرأهتا، وأقرىا شيخنا 

سم اهلل. كما كاف يقوؿ اؼبتقدموف، كما فعل ذلك سيبويو الشيخ عبد الرضبن الرباؾ، واألفضل أف تقوؿ: ا
واؼبربد وكبار العلماء أو تقوؿ: اهلل. مباشرة ال بأس بذلك  ألننا عرفنا أف النحو إمبا يتعامل مع الكلمة 

 والكلمات، ال يتعامل مع ذوات، فاهلل يعٍت ىذه الكلمة، وليس اؼبسمى هبا سبحانو وتعاىل.
 قائق وىذه اؼبعاين ىبلط ويأيت بالعجائب.فالذي ال يفهم ىذه الد

: عرفنا ذلك أف ظننت وأخواهتا              ً       ً       ً اب الفعل ماضي ا ومضارع ا وأمر اوإما ىي يف نفسها فتعرب إعر  قولو:
                               ً       ً       ً  أفعاؿ، فتعرب إعراب األفعاؿ ماضي ا ومضارع ا وأمر ا.

اعبملة الفعلية، لنبدأ بذلك نكوف حبمد اهلل تعاىل قد انتهينا من اعبملة االظبية، وقبلها انتهينا من 
 اآلف بالقسم الثالث يف أحكاـ الكالـ مكمالت اعبملتُت.

 األسئلة:
 س: ...

 جػ: عندنا الفتوى مفصلة، عد إىل الفتوى فهي مفصلة.
 س: ...

جػ: ظننت: فعل وفاعل، .... قلنا: ألاها ليست ناقصة. الفعل الناقص ىو الذي ال يقـو وال يتم إال 
                                                                           كن أف تقوؿ: كنت. خبالؼ ظن ، فأاها تقـو بفاعلها، أي تقـو دبرفوعها، فتقوؿ: ظننت. باظبو وخربه، فال يب

أنا ظننت وأنت مل تظن، أنا علمت وأنت مل تعلم، لكن ما تقوؿ: أنا كنت، وأنت ما كنت، أنا لست، 
 وأنت لست لست. ما تأيت.

 س: ...
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َ     ً        جػ: نعم، ىو يقوؿ: إذا قلنا: ظن  زيد  العلم  نافع ا. فهل        ٌ ىذه صبلة اظبية أو فعليو؟ والذي فعلو                                   
اؼبصنف أنو جعلها يف أحكاـ اعبملة االظبية، نعم، ىذا سؤاؿ ذكي وجيد، واعبواب عن ذلك: أف النظر يف 
ٌ                             مثل ذلك إىل األصل، كبن نظرنا يف ذلك إىل األصل، األصل: ؿبمد  كرمي ، مث تدخل عليو النواسخ، فنبُت      ٌ                                                  

ٌ        ماذا وبدث يف ؿبمد  كرمي ، يهمنا     ٌ ٌ  صبلة: ؿبمد  كرمي ، سواء ؿبمد  كرمي  أو ؿبمد  كريب ا بعد كاف، أو ؿبمد ا كرمي                      ً                 ً     ٌ        ٌ     ٌ           ٌ     ٌ        
ً     ً                                                                          بعد إف ، أو ؿبمد  كريب ا بعد ظننت، ىذا الذي يهمنا، ىذا اعبملة االظبية األصلية، والفرعية بعد ذلك، أما                

       ً             فيد كثَت ا الكالـ عليو             ً                                                           ىل كنت مسافر ا بعد دخوؿ الناسخ نعدىا صبلة اظبية أو فعلية؟ ىذا فيو خالؼ، ال ي
 اآلف.

 ننتقل ؼبكمالت اعبملتُت.
 *** اؼبنت ***

مكمالت الجملتين: وىو منصوبات، وىي المفاعيل الخمسة، والحال، والتمييز، والمستثنى، 
والمنادى، ومجرورات، وىي المجرور بالحرف، والمجرور باإلضافة، وتوابُع وىي النعت والمعطوف 

 والتوكيد والبدل.
 شرح ****** ال

نعم، ىذا رسم مشجر كما يقولوف للمكمالت، مكمالت اعبملتُت كما أشرنا من قبل ىي زوائد 
وقيود قد يقصد إليها اؼبتكلم العريب فيضيفها إىل اعبملة، فأنت إذا أردت أف زبرب عن ذىاب ؿبمد، فأنك 

، جبملة اظبية، نسميها أركاف ٌ                          تقوؿ: ذىب ؿبمد . جبملة فعلية، أو ؿبمد  ذاىب       ٌ                     ٌ اعبملة، سواء صبلة اظبية أو              
ً                           فعلية، قد ربتاج إىل أف تزيد قيد ا يف الكالـ فتبُت زمن الذىاب.                              

. ٌ     ً مثاؿ: ذىب زيد  اليوـ ، ذىب زيد  ليال           َ      ٌ              
 قد ربتاج أف تبُت السبب، سبب الذىاب.

ٌ     ً      مثاؿ: ذىب زيد  خوف ا منك.              
 قد ربتاج إىل أف تبُت حالة زيد وقت الذىاب.

ٌ     ً   مثاؿ: ذىب زيد  مسرع ا.              
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وىكذا، ىي زوائد وقيود قد وبتاج إليها اؼبتكلم العريب فيزيدىا يف آخر اعبملة، إذا مل وبتاج إليها، 
وكاف مراده بالكالـ بياف اؼبعٌت األصلي اإلصبايل فقط، أف ىبرب عن زيد بالذىاب فقط، فيقوؿ: ذىب زيد، 

ً                                                       أو زيد ا ذاىب. وينتهي األمر، وؽبذا نسميها اؼبكمالت، إذا احتجت إلي ها أتيت هبا، وإذا مل ربتاج إليها فأف      
اعبملة قائمة بأركااها، وىي بالتتبع إما منصوبات، وىي اؼبفاعيل اػبمسة واغباؿ، والتمييز، واؼبستثٌت، 
واؼبنادى، وإما ؾبرورات، وىي اجملرور باغبرؼ واجملرور باإلضافة، وإما توابع، وىي النعت واؼبعطوؼ والتوكيد 

 كل منها يف باب مستقل.  -شاء اهلل إف-والبدؿ، وسنشرحها 
 نبدأ باؼبنصوبات.

 *** اؼبنت ***
المنصوبات: المفاعيل خمسة، وكلها حكمها النصب، فأن كانت معربة فمنصوبة، وإن كانت 

 مبنية ففي محل نصب، وىي مفعول بو، وفيو، ولو، ومعو، والمطلق.
 *** الشرح ***

فاعيل ىي طبسة، وىي اؼبفعوؿ بو، وفيو، ولو، ومعو، سنبدأ يف اؼبنصوبات باؼبفاعيل اػبمسة، فاؼب
ٍ                واؼبطلق، وكلها لو تأملنا فيها لوجدناىا قيود ا على الفعل، إذا أردت أف تقيد الفعل بقيد  من ىذه القيود                                         ً                                          

                                                   ً           ذكرتو، وإف مل ربتج إىل ىذا القيد، فأنك تذكر الفعل مطلق ا دوف قيد.
َ               مثاؿ: أكرـ  الطالب  األستاذ  اليـو أماـ اؼب        ُ ً   سجد احًتام ا لو إكرام ا شديد ا.         َ              ً          ً         

األصل أف زبرب عن الطالب بأنو فعل اإلكراـ، أردت أف تبُت على من وقع اإلكراـ، أردت أف تبُت 
زماف اإلكراـ، أو مكاف اإلكراـ، أو سبب اإلكراـ، تأيت هبذه اؼبنصوبات، فلهذا يقولوف: إذا أردت معرفة 

إذا عرفت عالقة اؼبنصوب بالفعل، فأف ىذا يكشف لك إعرابو، إعراب اؼبنصوبات فاعرؼ عالقتها بالفعل. 
، أي اإلكراـ، وعالقة الطالب باإلكراـ فاعلو، فهو الفاعل، وعالقة األستاذ باإلكراـ  فالفعل الذي عندنا أكـر
، وعالقة اليـو باإلكراـ زمانو، إذف مفعوؿ فيو  ألف  أنو واقع عليو، مفعوؿ بو، أكـر الطالب األستاذ اليـو

، وعالقة أماـ اؼبسجد  باإلكراـ، أنو مكاف اإلكراـ، فهذا اؼبكاف  -مكاف–اإلكراـ مفعوؿ يف زماف اليـو
مفعوؿ اإلكراـ فيو، ومن حيث الدقة نقوؿ: ظرؼ زماف وظرؼ مكاف. وعالقة االحًتاـ باإلكراـ أنو سبب 
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                   ً   ل االحًتاـ، بقي  إكرام ا وعلة اإلكراـ، فنقوؿ: مفعوؿ ألجلو. أي مفعوؿ اإلكراـ من أجلو، أي من أج
ً   شديد ا.     

                                  ً       َ                       السؤاؿ األوؿ: ىل ىناؾ عالقة بُت إكرام ا وأكرـ ، أو ليس بينهما عالقة؟.
 اعبواب: ال شك أف بينهما عالقة.

؟                                 ً       َ                                               السؤاؿ الثاين: ىل العالقة بُت إكرام ا وأكرـ  عالقة مقيدة حبرؼ؟ أي اإلكراـ مفعوؿ من أجل أكـر
 أو اإلكراـ مفعوؿ أكـر فيو؟.أو اإلكراـ مفعوؿ أكـر عليو؟ 

                               َ                                                   اعبواب: ال، وإمبا اإلكراـ مفعوؿ أكرـ ، ومعٌت أكـر أي فعل اإلكراـ، إذف فاإلكراـ ىو اؼبفعوؿ، 
، لكنو مفعوؿ  . أي فعل اإلكراـ، فاإلكراـ ىو مفعوؿ أكـر الشيء الذي فعلو، ماذا فعل؟ إذا قلت: أكـر

 اؼبصدر اؼبنصوب بعد فعلو  ألنو مفعولو اغبقيقي. مطلق، وسيأيت يف التعريف أف اؼبفعوؿ اؼبطلق ىو
ً   فهذه ىي اؼبفاعيل، نبدأ هبا واحد ا واحد ا.       ً                              

 *** اؼبنت ***
المفعول بو: ىو االسم الذي يبين من وقع الفعل عليو، وضابطو أنو جواب قولنا: على ماذا 

 وقع الفعل؟ مثالو: نصر اهلل المسلمين، وأكرمتك، وأحب الخير.
 *** الشرح ***

 اؼبفعوؿ بو أمره واضح.
                             ً          فاألصل يف اؼبفعوؿ بو أنو يكوف اظب ا، ال يكوف قولو: ىو االسم الذي يبين من وقع الفعل عليو: 

   ً       ً                                                                               فعال  وال حرف ا، لكن االسم الذي يبُت من وقع الفعل عليو، فهناؾ فعل ال بد لو من فاعل، عرفنا ذلك يف 
ا ىذا الشيء الذي وقع الفعل عليو؟ الذي يبينو                                  ً             باب الفاعل، ىذا الفعل قد يكوف واقع ا على شيء، م

: رفع. ىناؾ رافع ومرفوع، فالرافع فاعل واؼبرفوع مفعوؿ بو.                         ً                                                       اؼبفعوؿ بو، فإذا قلت مثال 
، مفعوؿ. . الرافع: زيد، فاعل، واؼبرفوع: الكأس  َ         مثاؿ: رفع زيد  الكأس                                     َ       ٌ              

َ                                      مثاؿ: شرب العصَت الطفل . الشارب: الطفل، فاعل، واؼبشروب: العصَت  ، مفعوؿ.                    
. الفاتح: اغبارث، الفاعل، واؼبفتوح: الباب، مفعوؿ. ُ                                                مثاؿ: فتح الباب  اغبارث        َ                
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                                                                    ً        ً      فاؼبفعوؿ بو ىو االسم الداؿ على من وقع الفعل عليو، أي اسم سواء كاف ظاىر ا أو ضمَت ا يدؿ 
 على من وقع الفعل عليو فهو مفعوؿ بو.

ا. الفعل: اغبب، وقع على ىذا الشخص، ً                                  مثاؿ: أحب  ؿبمد      ُ واالسم الذي يدؿ على ىذا الشخص          
 الذي وقع عليو اغبب: ؿبمد، فمحمد مفعوؿ بو  ألنو اسم يدؿ على من وقع اغبب عليو.

مثاؿ: أحبك. فاغبب وقع على اؼبخاطب، واالسم ىنا الكاؼ، يدؿ على من وقع اغبب عليو، 
 فالكاؼ: مفعوؿ بو، مبٍت على الفتح، يف ؿبل نصب.

 : فهذا ضابط اؼبفعوؿ بو.على ماذا وقع الفعل؟ ولنا:وضابطو أنو جواب ققولو: 
 مثاؿ: شاىد الولد ابن عمو.

 اؼبشاىدة وقعت على ابن عمو، إذف: ابن مفعوؿ بو.
 مثاؿ: غلب أخي أخاؾ.

 الغلبة وقعت على أخاؾ، إذف مفعوؿ بو.
و، فالنصر وقع على اؼبسلمُت، إذف فاؼبسلمُت: مفعوؿ ب :مثالو: نصر اهلل المسلمين قولو:

 منصوب، وعالمة نصبو الياء.
فالفعل الذي عندنا اإلكراـ، والذي فعلو اؼبتكلم، واإلكراـ وقع على اؼبخاطب،  :وأكرمتك قولو:

واالسم الذي يدؿ على اؼبتكلم التاء، فتكوف فاعل، واالسم الذي يدؿ على من وقع عليو اإلكراـ الكاؼ، 
 على الضم، والكاؼ: مفعوؿ بو، يف ؿبل نصب، مبٍت فتكوف مفعوؿ بو، فالتاء: فاعل، يف ؿبل رفع، مبٍت

 على الفتح.
اػبَت: مفعوؿ بو  ألف اغبب وقع عليو، والفاعل: مستًت تقديره أنا  ألف أحب  :وأحب الخير قولو:

 فعل مضارع مبدوء هبمزة اؼبتكلم، وكل فعل مضارع مبدوء هبمزة اؼبتكلم ففاعلو مستًت تقديره أنا.
   ً      ً                                                         شيئ ا فشيئ ا فنضبط اؼبسألة وننتهي منها، فستسهل علينا أشياء كثَتة، منذ  ىذه الضوابط، نأخذىا

أف أقوؿ: أحبك. فأنت درست وعرفت أف أحب فعل مضارع، ففاعلو ال يكوف إال ضمَت مستًت، ستعرؼ 
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، ما يلتبس عليك األمر  ألف الفاعل أنا مستًت، إذف فالكاؼ مفعوؿ،                             ً                                                            أف الكاؼ ال يبكن أف تكوف فاعال 
ً                                         عرفت شيئ ا يف النحو سيكشف لك أشياء أخرى أيض ا يف النحو  ألاها أحكاـ متداخلة، فإذا عرفت فإذا                                  ً        

    ً                                                                           شيئ ا فمعٌت ذلك إذا جئت للشيء اآلخر فاألوؿ واضح، والثاين سينكشف جزء كثَت منو، وىكذا.
 أختم الكالـ يف باب اؼبفعوؿ بو بتنبيهُت سريعُت:

وعرفنا إعراهبا، وأنو ال  -تواين–أاها تسعة، انتهينا من طبسة  التنبيو األوؿ: سبق يف الضمائر اؼبتصلة
ىبرج عن الفاعل ونائب الفاعل واسم كاف وأخواهتا، يبقى أربعة، منها ىيك، وىذه اليت سنتكلم عليها اآلف، 
                                                                                         ً  ياء اؼبتكلم، وكاؼ اؼبخاطب، وىاء الغائب، ىذه نسميها ضمائر النصب واعبر اؼبتصلة، أي ال تقع إال نصب ا 
     ً            ً                              ً                                                     أو جر ا، ما تقع رفع ا، وإعراهبا بالتتبع ال ىبرج غالب ا عن أربعة إعرابات  ألاها متصلة ال بد أف تتصل دبا قبلها، 
أي تتصل باسم أو فعل أو حرؼ، ىذا الذي عندنا، فهذه أشياء عرفناه من قبل، تتصل دبا قبلها أي تتصل 

بفعل أو تتصل باسم، أو تتصل حبرؼ جر،  باسم أو فعل أو حرؼ، تتصل دباذا؟ تتأمل، ىي ال تتصل إال
                                                                                       أو تتصل بإف  وأخواهتا فقط، فأف اتصلت حبرؼ جر، كػ: يل، ولك، ولو، فهي رفع أو نصب أو جر؟ رفع 
   ً                                                                               أصال  ما يأيت  ألف ىيك ما يأيت يف الرفع، إما نصب أو جر، وىي جر  ألاها مسبوقة حبرؼ جر، وإذا 

                                                         وأنو، فهي نصب  ألاها اسم إف  وأخواهتا، وإذا اتصلت باسم كػ:                                    اتصلت بإف  وأخواهتا، كػ: إين، وإنك، 
يف اإلضافة، وىذا من ضوابط  -إف شاء اهلل-كتايب، كتابك، كتابو، فهي مضاؼ إليو يف ؿبل جر، وسيأيت 

اإلعراب، من ضوابط اإلعراب كل ضمَت اتصل باسم فهو مضاؼ إليو، وال يتصل باالسم إال )ىيك(، أي 
، ضمائر الرفع )ت واين( كما عرفنا ما تتصل إال بكاف وأخواهتا، والفعل اؼببٍت للمجهوؿ، والفعل اؼببٍت للمعلـو

                  ً                                                                          ىكذا ربصر اللغة حصر ا يف عقلك، ىذا العامل، إذا قيل: العامل. معٌت ذلك أنو يتصور العلم، وؿبصور العلم 
يف اللغة ما يف، احبث. االسم                                                               ً يف ذىنو، فلو جاء أحد يلطش العلم ويأيت بأشياء غَت صحيحة، نقوؿ: أصال  

ما يتصل إال بػ )ىيك(، )تواين( فبا تتصل إال بكذا وكذا، انتهينا، فتتكلم بثقة  ألنك حصرت ىذه األمور 
 وضبطها.

ٍ                                                   وإذا اتصلت بفعل  كػ: أكرمٍت، وأكرمك، وأكرمو، فهي مفعوؿ بو، فهي نصب.                
 إذف: فػ )ىيك( ؽبا أربعة أعاريب: 
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 مثل: أحبٍت، وأحبك، وأحبو فهي مفعوؿ بو، يف ؿبل نصب.األوؿ: إذا اتصلت بفعل 
                                                                الثاين: إذا بػ )إف  وأخواهتا( فهي اسم لػ )إف  وأخواهتا(، يف ؿبل نصب.

 الثالث: إذا اتصلت حبرؼ جر، فهي يف ؿبل جر.
ٍ                        الرابع: إذا اتصلت باسم  فهي مضاؼ إليو يف ؿبل جر.                       
اىا مع كثرهتا يف الكالـ، فهذا إعراهبا منحصر إما نصب يف موضعُت، وإما جر يف موضعُت، فضبطن

 يف ىذه األربعة، وىذا إعراب منضبط فيها.
التنبيو الثاين: قلنا يف الضمائر اؼبنفصلة أاها ستة: ثالثة للرفع، أنا وأنت وىو وفروعها، وثالثة 

ّ                                   للنصب، إياي  وإياؾ وإياه وفروعها، نريد إياي  وإياؾ وإياه وفروعها ىذه ال تقع إال                                 ّ مفعوؿ بو يف الغالب، أي           
                                                         ً    عند التوسع، والقراءة يف الكتب الكبَتة نقف عليها، لكنها غالب ا ال  -إف شاء اهلل-يف أساليب نادرة، ىذه 

             ً                                                                                 تقع إال مفعوال  بو، فإذا رأيت إياي، وال إياؾ، وال إياه، وإياىم، وال إياكن، فاعلم أاها مفعوؿ بو، نصب.
َ   َ } أ م ر  أ  مثاؿ:   َ ُ   ال  تػ ع ب د وا  َ   ُ ْ  : مفعوؿ بو، يف ؿبل نصب. ِ   ُ  إ ي اه { . }[ٓٗ{ ]يوسف: ِ     ِ    ُ إ ال  إ ي اه       َ 
ُ            }إ ي اؾ  نػ ع ب د { ]الفاربة: مثاؿ:   ُ ْ  َ   َ {: مفعوؿ بو مقدـ، وأصل اعبملة: نعبدؾ، فالكاؼ:   ِ    َ }إ ي اؾ  . [٘  ِ   

مفعوؿ بو، مث تقدـ الضمَت للداللة على اغبصر، فلما تقدـ الضمَت اؼبنفصل مل يستطع أف يستقل ويقـو 
ٍ                                                           سو، فقلب إىل ضمَت  منفصل  ألف عرفنا أف الضمائر كلها شيء واحد، لكن أوجو ـبتلفة.بنف                

 ىذا ما يتعلق باؼبفعوؿ بو، ننتقل إىل اؼبفعوؿ الثاين.
 *** اؼبنت ***

المفعول فيو، ظرف الزمان وظرف المكان: المفعول فيو ىو االسم الذي يدل على زمان 
، وظرف مكان، فالظرف الزمان ىو اسم زمان يبين زمان الفعل أو مكانو، فهو نوعان: ظرف زمان

الفعل، ويكون بمعنى في، وضابطو أنو جواب قولنا: متى وقع الفعل؟. مثالو: صليت لياًل، وصام 
المسلمون رمضان، ومشيت يوًما، وظرف المكان وىو اسم مكاٍن يبين مكان الفعل، ويكون بمعنى 
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، وصليت خلف اإلمام، األذانفعل؟. مثالو: جئت قبل في، وضابطو أنو جواب قولنا: أين وقع ال
 واجلس حيث شئت.

 *** الشرح ***
اؼبفعوؿ فيو أي اؼبفعوؿ يف زمانو أو اؼبفعوؿ يف مكانو، فاؼبفعوؿ يف زمانو يسمونو ظرؼ زماف، 
واؼبفعوؿ يف مكانو يسمونو ظرؼ مكاف، فلهذا يصح أف تقوؿ: مفعوؿ فيو. أو تقوؿ: ظرؼ زماف أو ظرؼ 

 اف. لكن األدؽ واألحسن أف تقوؿ: ظرؼ زماف أو مكاف  لكي تبُت وربدد ىل ىو زماف أـ مكاف؟.مك
إذف سنحتاج إىل تعريف  قولو: المفعول فيو ىو االسم الذي يدل على زمان الفعل أو مكانو:

 ظرؼ الزماف، وإىل تعريف ظرؼ اؼبكاف. 
 ؿ فيو.: بُت نوعا اؼبفعو فهو نوعان: ظرف زمان، وظرف مكانقولو: 
بدأ بظرؼ الزماف   :فالظرف الزمان ىو اسم زمان يبين زمان الفعل، ويكون بمعنى في قولو:

 ألف ظرؼ الزماف أوسع، وهبوز فيو ما ال هبوز يف ظرؼ اؼبكاف.
                   ً             ً       ً                        فالظرؼ ال يكوف إال اظب ا، ال يكوف فعال  وال حرف ا، واألظباء بعضها يدؿ على  وقولو: اسم زمان:

 دؿ على زماف.الزماف، وبعضها ال ي
 مثاؿ: قلم، سيارة، باب.

 ىذه أظباء ال تدؿ على زماف، إذف لن تقع ظرؼ زماف، وإمبا نريد األظباء اليت تدؿ على زماف.
، شهر.  مثاؿ: وقت، زماف، حُت، ساعة، دقيقة، عاـ، يـو

 وليس كل اسم زماف ظرؼ زماف.
ظرؼ زماف، فيجب أف يبُت فليس كل اسم زماف  وقولو: يبين زمان الفعل، ويكون بمعنى في:

 زماف الفعل، ويبكن أف تقدر قبلو كلمة يف.
: مبتدأ،  : اسم زماف، لكن ىل ىو ظرؼ زماف على معٌت يف؟ ال، فاليـو مثاؿ: اليـو صبيل. اليـو

 وصبيل: خرب.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

. ىذا مبتدأ وخرب، ليست على معٌت يف. ٌ                                 مثاؿ: اليـو يـو مبارؾ                       
ـو اػبميس، صار اسم زماف على معٌت يف، فهذا الذي مثاؿ: سافرت يـو اػبميس. أي سافرت يف ي

 يعرب ظرؼ زماف.
. أي جئت يف الليل.               ً                 مثاؿ: جئت ليال 

                  ً                      مثاؿ: انتظرتك مساء . أي انتظرتك يف اؼبساء.
 إذف: فظرؼ الزماف ال بد أف يكوف على معٌت فيو.

 مثاؿ: أحب يـو اػبميس.
 ىذا ليس ظرؼ، بل ىنا مفعوؿ بو، فاغبب وقع عليو.

 : زرتك يـو اػبميس، انتظرتك يـو اػبميس، أضيفك يـو اػبميس. مثاؿ
 صار ىنا ظرؼ زماف، أضيفك يف يـو اػبميس، أزورؾ يف يـو اػبميس.

 فظرؼ الزماف ال بد أف يكوف اسم زماف على معٌت يف.
 فهذا الضابط يسهل لك األمر. :وضابطو أنو جواب قولنا: متى وقع الفعل؟ قولو:

. :لياًل مثالو: صليت قولو:               ً مىت صليت؟ ليال 
مثاؿ: أحب يـو اػبميس. مىت ربب؟ تقوؿ: يـو اػبميس. ىل اؼبعٌت على ذلك، أنك ربب يف يـو 

 اػبميس، أو رببو ىو؟ رببو، فال يكوف على معٌت مىت ربب.
 أي صاـ اؼبسلموف يف شهر رمضاف. :وصام المسلمون رمضان قولو:
 .أي مشيت يف ىذا اليـو :ومشيت يوًما قولو:

فهذا ىو ظرؼ الزماف، فإذا فهمنا ذلك مث سألتك عن قويل: ىباؼ اؼبؤمن يـو القيامة. العبارة 
صحيحة، وإذا قلت: ىباؼ الكافر يـو القيامة. ىذه عبارة صحيحة، لكن ما الفرؽ بينهما من حيث اؼبعٌت؟ 

، إحدانبا مدح واألخرى ذـ، واإلعراب وليد اؼبعٌت، واؼبعٌت وليد اإلعراب، ما معٌت اعبملتُت؟ معنانبا يتغَت
ُ                                                                          فقولك: اؼبؤمن  ىباؼ  يـو القيامة. يعٍت ىبافو أـ ىباؼ فيو؟ اؼبؤمن ىبافو، أي اؼبؤمن يف الدنيا ىباؼ يـو      ُ            



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٖٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ْ ً   }إ ن ا لب  اؼ  م ن  ر بػ ن ا يػ و م ا                                                               َ         القيامة، ىو ىباؼ يف الدنيا لكي يأمن يف القيامة، فهو ىباؼ الدنيا يوـ ، ىبافو،   َ   َ    َ   ْ  ِ  ُ  َ َ     ِ  
ً   َ  ْ ع ب وس ا ق م   ، أي ىبافونو، فهو مفعوؿ بو، لكن الكافر ىباؼ يـو القيامة، أي ىبافو أو [َٓٔ  ِ  ً            ط ر ير ا{ ]اإلنساف:  َُ  

، فهنا  ىباؼ فيو؟ ىو ال يؤمن بو لكي ىبافو، وإمبا يكفر بو، فإذا جاء يـو القيامة فأنو ىباؼ يف ذلك اليـو
 يكوف ظرؼ زماف، أي ىباؼ فيو.

ً   ذا كاف مفعوال  بو صار مدح ا.                            ً      إذف: فإذا كاف ظرؼ زماف صار ذم ا، وإ            ً             
ً   فظرؼ اؼبكاف أيض ا  :وظرف المكان وىو اسم مكاٍن يبين مكان الفعل، ويكون بمعنى في قولو:              

            ً             ً       ً                                                          ال يكوف إال اظب ا، ال يكوف فعال  وال حرف ا، لكن األظباء فيها أظباء ال تدؿ على مكاف، كما قلنا: مثل: قلم 
، حىت يكوف اسم يدؿ على مكاف، واألظباء اليت تدؿ على وباب وسيارة. فهذه ال يبكن أف تقع ظرؼ مكاف

 مكاف تأيت على نوعُت: 
 األوؿ: أف تدؿ على مكاف معُت ؿبدد لو حدود واضحة.

ٍ                                        الثاين: أف تدؿ على مكاف  غَت ؿبدد، يكوف مكاف نسيب، أي ليس لو حدود.                       
 مثاؿ: مسجد.

 مكاف. مكاف ؿبدد لو حدود، يعٍت معروؼ أولو وآخره، ىذا ال يقع ظرؼ
 مثاؿ: شارع، بيت، جامعة.

 ىذه أظباء مكاف ؿبدد ما تقع ظرؼ مكاف.
 مثاؿ: أماـ.

ىذا اسم مكاف، وليس ؿبدد، فأماـ زيد غَت أماـ ؿبمد، وأماـ زيد ليس لو حدود، أمر نسيب، ىذا 
الذي يقع ظرؼ مكاف، فلهذا قلنا: ظرؼ اؼبكاف أضيق من ظرؼ الزماف. ظرؼ الزماف كل اسم يدؿ على 

ماف قد يقع ظرؼ زماف إذا كاف على معٌت يف، أما ظرؼ اؼبكاف فال يقع ظرؼ اؼبكاف إال اسم اؼبكاف ز 
 النسيب، أي الذي ليس لو حدود.

مثاؿ: صليت خلف اإلماـ، صليت أماـ الصفوؼ. أي صليت يف ىذا اؼبكاف الذي ىو خلف 
َ             صليت اؼبسجد . أي صليت يف اإلماـ، وصليت يف ىذا اؼبكاف الذي ىو أماـ الصفوؼ، لكن ما تقوؿ:           



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٖٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

اؼبسجد، ما يأيت، ىذا مكاف ؿبدد، ما يأيت ظرؼ مكاف، ال بد تقوؿ: يف. صليت يف اؼبكاف، صليت يف 
 اؼبسجد، وىكذا.

إذف: فظرؼ اؼبكاف ىو اسم مكاف يبُت مكاف الفعل ويكوف دبعٌت يف، فال بد أف يكوف دبعٌت يف، 
 .إف مل يكن دبعٌت يف فأنو ال يكوف ظرؼ مكاف

فصليت، أين صليت؟ خلف اإلماـ، أين  :وضابطو أنو جواب قولنا: أين وقع الفعل؟ قولو:
صليت؟ أماـ اؼبسجد، اجلس، أين اجلس؟ اؼبكاف الذي يبُت مكاف اعبلوس ىو ظرؼ اؼبكاف، اجلس آخر 

ٍ                                                    الصف، اجلس يبُت زيد ، اجلس فوؽ الكرسي، اجلس فوؽ الشجرة، اجلس ربت الشجرة.                  
 كاف.فهذا ىو ظرؼ اؼب

ىذا ظرؼ مكاف أو زماف؟ ظرؼ زماف، ىذا خطأ، وىذا من  :مثالو: جئت قبل األذان قولو:
األشياء اليت ذبعلٍت ال أبادر بطبع الكتاب حىت أراجعو، فهذا ظرؼ زماف وليس ظرؼ مكاف، قبل األذاف: 

 ظرؼ زماف.
 خلف: ظرؼ مكاف، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة. :وصليت خلف اإلمام قولو:

حيث: ظرؼ مكاف  ألف حيث بينت مكاف اعبلوس، أين أجلس؟  :واجلس حيث شئت و:قول
 حيث شئت، لكن حيث سبق أاها مبٍت، فحيث: ظرؼ مكاف، يف ؿبل نصب، مبٍت على الضم.

 ىذا ما يتعلق بظريف الزماف واؼبكاف، ننتقل إىل اؼبفعوؿ لو.
 *** اؼبنت ***

لفعل وسببو، وضابطو أنو جواب قولنا: لماذا المفعول لو: ىو االسم الذي يبين علة وقوع ا
 فُعَل الفعُل؟. ومثالو: جاء زىيٌر طلًبا للعلم، واجلس رجاء المنفعة، تركتو حياًء.

 *** الشرح ***



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٓٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

اؼبفعوؿ لو من أوضح اؼبفاعيل  ألنو كما قاؿ: ىو االسم الذي يبُت علة وقوع الفعل وسببو. 
  ً       ً                                              اظب ا منصوب ا يبُت علة حدوث الفعل، سبب وقوع الفعل، فأف ىذا  واؼبفاعيل عرفنا أاها منصوبة، فإذا رأيت

                      ً      ُ           ً        ٌ           ً                        االسم اؼبصوب يعرب مفعوال  لو، وي قاؿ: مفعوال  ألجلو. وي قاؿ: مفعوال  من أجلو. كلها دبعٌت واحد.
ٍ         مثاؿ: سافرت. ىذا الفعل، طيب ؼباذا سافرت؟ السبب، العلة؟ يبكن أف تأيت هبا باسم  منصوب،                                                                         

                                          ً    ، وقد تبُت السبب بطريقة أخرى فال يكوف مفعوال  لو.           ً   فيكوف مفعوال  لو
 مثاؿ: سافرت ألين مريض. ىذا خرج عن اؼبفعوؿ لو.

                ً                  ً                              مثاؿ: سافرت طلب ا للرزؽ، سافرت رجاء  للعالج. صار مفعوؿ لو أو ألجلو.
ً                      ً                                  مثاؿ: بكرت حرص ا على العلم، بكرت طلب ا للمكاف اؼبتقدـ، بكرت رجاء الثواب.               

             ً                ً            ً      و، تركتو خوف ا منو، تركتو حياء ، تركتو رغبة  عنو.              ً    مثاؿ: تركتو كرى ا ل
 فهذا ىو اؼبفعوؿ لو أو من أجلو.

 *** اؼبنت ***
المفعول معو: ىو اسم يقع بعد واٍو بمعنى مع، يبين الذي فُعل الفعل بمعيتو، أي بوجوده، 

اآلخر: وىو نوعان: األول: المفعول معو الذي لم يشارك في فعل الفعل، نحو تمشيت والشاطئ، و 
 المفعول الذي يشارك في فعل الفعل ولكن بال قصٍد، نحو تمشيت والهرة.

 *** الشرح ***
.                                                             ً اؼبفعوؿ معو من األساليب العربية اللطيفة وإف كاف استعمالو قليال 

فأنت اآلف : ىو اسم يقع بعد واٍو بمعنى مع، يبين الذي فُعل الفعل بمعيتو، أي بوجودهقولو: 
، تفعل فع : تستذكر دروسك، الفعل الذي تفعلو االستذكار، فإذا أردت اإلطالؽ تقوؿ:         ً         تعمل عمال  ، مثال   ً     ً                                                                 ال 

                                               ٍ           ً                         استذكرت دروسي. انتهينا، فإذا أردت أف زبربنا عن شيء  كاف موجود ا معك، معك: أي حبضرتك، أي 
                                 ً                                                  بوجودؾ، ليس يعٍت معك دبلك، أي موجود ا بوجودؾ، فإذا أردت أف زبربنا عن شيء موجود معك، يبكن 

ٍ         ف زبربنا عنو على أنو اسم منصوب بعد واو  دبعٌت مع.أ                                     



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: استذكرت والشمعة.
 أردت أف زبربنا أنك فعلت ىذا الفعل دبصاحبة الشمعة، بوجود الشمعة.

 ، ، استذكرت والرياح الشديدة، استذكرت واؼبرض  َ   مثاؿ: استذكرت واؼبصباح، استذكرت والقمر                                          َ                                     
 استذكرت وصياح األطفاؿ.
 معك حبضرتك، وأنت تفعل الفعل، سواء متكلم أو فعل فاعل آخر. شيء موجود كاف

 . ِ   مثاؿ: جاء زيد  واؼبساء ، جاء زيد  والصباح ، جاء زيد  وطلوع الشمس              ٌ          َ         ٌ          َ       ٌ              
ٍ                                         فهذا ىو اؼبفعوؿ معو، اسم منصوب، يكوف بعد واو ، ىذه الواو ليست واو العطف، وإمبا ىي واو                                            

 ة ىذا االسم اؼبنصوب.                                ُ       اؼبعية، دبعٌت مع، تدؿ على أف الفعل ف عل دبعي
 فاؼبفعوؿ معو نوعاف. وىو نوعان:قولو: 
            ً                أي كاف موجود ا لكن مل يشارؾ يف  :األول: المفعول معو الذي لم يشارك في فعل الفعل قولو:

                ُ    ىذا الفعل الذي ف عل.
َ  مثاؿ: استذكرت واؼبصباح .                      

 فاؼبصباح مل يشارؾ أو يفعل االستذكار.
 صحراء، سافرت واؼبعاملة، سافرت والطائرة.مثاؿ: سافرت واغبقيبة، سافرت وال

  فهذه كلها ما فعلت الفعل الذي فعلتو.
 فالشاطئ مل يفعل الفعل الذي فعلتو. :نحو تمشيت والشاطئقولو: 
 :واآلخر: المفعول الذي يشارك في فعل الفعل ولكن بال قصٍد، نحو تمشيت والهرة قولو:

َ                                 فلو قلت: سبشيت والكتاب  أو واعبواؿ أو اعبريدة. ىذا النوع                          ٍ             سبشيت: تريد أف زبربنا عن شيء  كاف بوجودؾ،                     
األوؿ، لكن سبشيت واؽبرة، فاؽبرة فعلت الفعل التمشي، أي فعلت الفعل، فإذا فعلت الفعل صح يف ىذه 
الواو أف تكوف عاطفة  ألف العاطفة ذبعل ما بعدىا مثل الذي قبلها يف اؼبعٌت ويف اإلعراب، فاؽبرة سبشت 

شى، فيصح أف تكوف ىذه الواو واو العطف، فتقوؿ: سبشيت واؽبرة. الواو: عاطفة، واؽبرة: والفاعل سب



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

معطوؼ على الفاعل، مرفوع، واألفضل أف تفصل بفاصل، تقوؿ: سبشيت أنا واؽبرة. ويصح أف ذبعل الواو 
لذي بعد الواو                                                            َ                    واو معية، فتنصب ما بعده على أنو مفعوؿ معو، فتقوؿ: سبشيت واؽبرة . يصح الوجهاف  ألف ا

فعل الفعل، واألفضل واألحسن واألبلغ: أف ذبعلها للمعية  لتبُت أف ىذا الشيء وإف فعل الفعل، لكنو فعلو 
بال قصد، أي لو مل تكن مع اؽبرة ؼبا سبشت، ؼبا فعلت ىذا الفعل، فاألدؽ ىو ما كاف أصدؽ يف التعبَت عن 

 اغبقيقة عن الذي حدث.
أف أسافر إىل اؼبكاف الفالين، سافر معي. فهو مل يكن لو رغبة يف       ً                  لو مثال  قلت لزميلك: أريد 

السفر، لكن أغبيت عليو فقاؿ: سأسافر من أجلك. فسافرت وزميلك معك، فأنت فعلت السفر، وزميلك 
ً                         أيض ا سافر، فيجوز لك أف تقوؿ: سافرت وؿبمد . واألحسن سافرت أنا وؿبمد ا  ألنو فعل السفر، وىو يف                         ٌ                                     ً   

 الفاعل، وذبعل الواو عاطفة، وما بعدىا معطوؼ على ما قبلها مثلو يف اؼبعٌت واإلعراب، اغبقيقة يدخل يف
ٍ                 سافرت وؿبمد ، أو سافرت أنا وؿبمد ، واألحسن واألبلغ أف تقوؿ: سافرت وؿبمد . فحينئذ  أخربتنا أنو فعل          ً                                    ٌ                    ٌ          

سافر ما سافر، أما إذا الفعل معك، وأخربتنا أنو فعلو بال غصب، وإمبا فعلو فقط لكونو دبعيتك، ولو مل ت
ٌ                                                   قلت: سافرت وؿبمد  أو سافرت أنا وؿبمد . فنفهم أنك سافرت وىو سافر، لكن سافر بقصد أو بدوف                    ٌ               
ً               قصد؟ ما نفهم  ألاها عاطفة، أي فقط شركت بينهما يف السفر، أما إذا قلت: سافرت وؿبمد ا. أخربتنا أنو                                                                             

 عيتك.سافر، وأخربتنا أنو سافر بال قصد، وإمبا سافر ألنو دب
 *** اؼبنت ***

المفعول المطلق: ىو المصدر المنصوب بعد فعلو، والمصدر ىو التصريح الثالث للفعل،  
كقولك: ضرب، يضرب، ضربًا، ودعا، يدعو، دعاًء، وجلس، يجلس، جلوًسا. وللمفعول المطلق 

ر، وبيان العدد،  ثالث فوائد: التوكيد، كـ: دعوت اهلل دعاًء، وبيان النوع، كـ: دعوت اهلل دعاء المضط
 كـ: دعوت اهلل دعوتين.

 *** الشرح ***



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

اؼبفعوؿ اؼبطلق سبق أف شرحناه من قبل، فهو اؼبفعوؿ اغبقيقي للفعل  ألنك مهما قلت: جلست. 
فاؼبعٌت أنك فعلت اعبلوس، ذىبت أي فعلت الذىاب، أكرمت أي فعلت اإلكراـ، قرأت أي فعلت القراءة، 

ً  وىكذا، فإذا قلت: جلست جلوس ا ً                                                   . جلوس ا ىي جلست، وقرأت قراءة، قراءة ىي قرأت  ألف قرأت ىي                                
 فعلت القراءة.

فاؼبفعوؿ اؼبطلق ىو اؼبفعوؿ اغبقيقي للفعل  ألف ىو الناتج، جلس أي فعلت اعبلوس، فلهذا يصح 
ً                  أف تقوؿ: جلست فقط. فنفهم أنك فعلت اعبلوس، ويصح أف تقوؿ: جلست جلوس ا. ما يف معٌت زائد                                                                 

ً                                                     جلوس ا ىنا التوكيد، والتوكيد ىو تقوية اؼبعٌت اؼبفهـو من قبل.ىنا، ففائدة      
 فهذا ىو اؼبفعوؿ اؼبطلق، أف تأيت باؼبصدر اؼبنصوب بعد فعلو.

                            ً                   فاؼبفعوؿ اؼبطلق ال يكوف إال مصدر ا، واؼبصدر من أنواع  :ىو المصدر المنصوب بعد فعلوقولو: 
 االسم.

               ً                              ا، ال يكوف إال اظب ا، من أي األظباء؟ من اؼبصادر، أي                              ً       ً إذف: فاؼبفعوؿ اؼبطلق ال يكوف فعال  وال حرف  
                         ً                                        مصدر؟ ال بد أف يكوف منصوب ا، اؼبصدر اؼبنصوب  ألف اؼبفاعيل كلها منصوبة.

 فال بد أف يكوف اؼبصدر بعد فعلو. وقولو: بعد فعلو:
ً                مثاؿ: جلست جلوس ا، جلست يـو اػبميس جلوس ا، جلست عند زيد جلوس ا، قرأت قراءة،                      ً                       ً               

 ً            ً             ً   ع ا، حفظت حفظ ا، أكرمت إكرام ا.خشعت خشو 
 فهو اؼبصدر اؼبنصوب بعد فعلو.

                                       ً                                    وكبن اشًتطنا يف اؼبفعوؿ اؼبطلق أف يكوف مصدر ا، فإف قيل: ما اؼبصدر؟. سيعرفو اؼبؤلف.
أي فعل تصرفو ثالثة تصريفات، فاؼبصدر ىو  :والمصدر ىو التصريح الثالث للفعل قولو:

 التصريف الثالث.
، ويضرب: فعل مضارع، وضرب ا:  :يضرب، ضربًاكقولك: ضرب،   قولو: ِ                         ً   ضرب: فعل ماض             

 اؼبصدر.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٗٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً    ذكر اؼبؤلف ىنا أمثلة لبياف اؼبصدر، وأيض ا،  :ودعا، يدعو، دعاًء، وجلس، يجلس، جلوًسا قولو:                                     
، شرب، يشرب، شرب ا، وىكذا،  ً                  ً                ً          انطلق، ينطلق، انطالق ا، استخرج، يستخرج، استخراج ا، أكل، يأكل، أكال                           ً                   

 لثالث.ىذا اؼبصدر ا
ً                    مثاؿ: خرج، ىبرج، خروج ا، أخرج، ىبرج، إخراج ا، زبرج، يتخرج، زبرج ا، استخرج، يستخرج،                    ً                    ً                    

ً   استخراج ا.        
                                        ً                                  ً           فاؼبصدر من األشياء اليت تأيت هبا السليقة غالب ا على الصواب، فاؼبصدر إذا جاء منصوب ا بعد فعلو 

  األحكاـ اللفظية.فهو مفعوؿ مطلق، فاؼبفعوؿ اؼبطلق من أسهل اؼبفاعيل  ألنو قريب إىل
وللمفعول المطلق ثالث فوائد: التوكيد، كـ: دعوت اهلل دعاًء، وبيان النوع، كـ: دعوت  قولو:

اؼبفعوؿ اؼبطلق إذا دؿ على عدد ففائدتو بياف  :اهلل دعاء المضطر، وبيان العدد، كـ: دعوت اهلل دعوتين
 عدد الفعل.

ً                              مثاؿ: ضربت زيد ا. علمنا أنك ضربتو، لكن أردت  ً         أف تبُت عدد الفعل، فتقوؿ: ضربت زيد ا ضربتُت                                               
 أو ضربة أو ثالثة ضربات.

 وإف دؿ اؼبصدر على النوع ففائدتو بياف نوع الفعل.
ً                 مثاؿ: ضربت زيد ا ضرب ا شديد ا. شديد ا: بُت نوع الضرب.        ً      ً     ً               

. ِ  مثاؿ: ضربت زيد ا ضرب اللص           ً               
. ِ  مثاؿ: أكلت أكال  كثَت ا، أكلت أكل اعبائع                  ً    ً               

ٍ                                        غَت داؿ  على عدد وال على نوع، فيكوف للتأكيد فقط.فإف كاف اؼبصدر        
، ضربت ضرب ا.                ً          ً  مثاؿ: أكلت أكال 

 فإذا مل يكن معو ما يدؿ على عدد أو يدؿ على نوع فيكوف للتوكيد.
ل يم ا{ ]النساء: مثاؿ:  ً             }ك ل م  الل و  م وس ى ت ك   ِ  ْ  َ   َ   ُ  ُ      َ    َ  ٔٙٗ]. 

 ىذا للتوكيد.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

بل اؼبفعوؿ اؼبطلق يكثر حذفو، أمل نقل: إف اؼبفعوؿ فبا ينبغي أف يذكر يف اؼبفعوؿ اؼبطلق أف الفعل ق
اؼبطلق ىو اؼبصدر اؼبنصوب بعد فعلو؟. نعم، وقلنا من قبل: إف اؼبفعوؿ اؼبطلق ىو الفعل  ألف اؼبفعوؿ اؼبطلق 
ىو اؼبفعوؿ اؼبطلق ىو اؼبفعوؿ اغبقيقي للفعل؟ فجلست أي فعلت اعبلوس، وضربت أي فعلت الضرب، 

ً        ً جلست جلوس ا، جلوس   ٍ            ا ىي جلست، فلهذا يكثر كثَت ا حذؼ الفعل  ألف اؼبفعوؿ اؼبطلق حينئذ  يدؿ بلفظو                                           ً                         
                                        ً                              ً  على ىذا الفعل احملذوؼ، فيمكن أف تقوؿ: شكر ا. مفعوؿ مطلق، واؼبعٌت أشكرؾ شكر ا.

ً   مثاؿ: ضبد ا هلل. أي أضبد اهلل ضبد ا.                  ً         
ً       ً  مثاؿ: حج ا مربور ا. أي حججت حج ا مربور ا.             ً       ً         

  ً  ي ا.         ً             مثاؿ: سعي ا. أي سعيت سع
          ً                 ً  مثاؿ: عجب ا لك. أي أعجب عجب ا.

فهذه ىي اؼبفاعيل اػبمسة وىي أوؿ اؼبنصوبات اليت تكمل اعبملتُت، يبقى من اؼبنصوبات اغباؿ 
 والتمييز واؼبستثٌت واؼبنادى.
 ندخل إىل اغباؿ.

 *** اؼبنت ***
 الحال والنعت أخوان.

 *** الشرح ***
ً   : مصطلح يكثر عند البصريُت، والنعت أيض ا النعت أي الصفة، النعت: مصطلح كويف، والصفة                                    

                       ً        أخواف، فلهذا سيشرحهما مع ا  لكي  -الصفة–يستعمل عند البصريُت اؼبتقدمُت، فبُت أف اغباؿ والنعت 
ً   يتبُت الفرؽ بينهما واالتفاؽ الذي بينهما أيض ا.                                          

 *** اؼبنت ***
ع قبلو عبارة حالة  فالحال وصف نكرة يبين حالة صاحبو المعرفة زمن الفعل، وضابطو أن تض

كونو، والنعت وصف يبين صفة من صفات صاحبو، ويوافقو في التعريف أو التنكير، وضابطو أن تضع 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٙٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

قبلو عبارة الموصوف بأنو أو موصوف بأنو، فإذا اتفق الوصف مع الموصوف تعريًفا أو تنكيًرا صار 
ااًل، كـ: جاء أوٌس ضاًحا، ولذا نعًتا، كـ: جاء أوٌس الضاحُك، وجاء رجٌل ضاًحا، وإذا اختلفا صار ح

 ينقلب الحال نعًتا عند تعريفو، والحال يلزم النصب، والنعت تابع للموصوف في إعرابو.
 *** الشرح ***

إذف: فالنعت والصفة أخواف  ألاهما كليهما وصف من أوصاؼ صاحبو، كالنبا ال يكوف إال 
من الصفات، فاألظباء يف العربية إما أف تكوف   ً                                               وصف ا، الوصف معروؼ يف اللغة، االسم الذي يدؿ على صفة 

               ً   جامدة ال ربمل وصف ا.
 مثاؿ: قلم، جدار، باب، كرسي.

، وال تقع نعت ا، وىناؾ أظباء ربمل صفات، تبُت                      ً                 ً            ً                            ىذه أظباء ال ربمل أوصاف ا، فهذه ال تقع حاال 
 صفة من الصفات.

 مثاؿ: صبيل، قبيح، طويل، قصَت، عامل، جاىل، قوي، فرح.
                          ً       ً  ؼ، ىذه اليت يبكن أف تقع حاال  أو نعت ا.ىذه أوصا

إذف: فعرفنا أف اغباؿ والنعت كالنبا يدالف على صفة من صفات اؼبوصوؼ، فعندنا ؿبمد، من 
ً    صفاتو الضحك، فإذا قلنا: جاء ؿبمد  الضاحك. فالضحك من صفات ؿبمد، لكن جاء ؿبمد  ضاحك ا،       ٌ                                         ٌ                               

ً                                    الضحك أيض ا ىنا من صفات ؿبمد، فكالنبا يدالف على ص فة من صفات اؼبوصوؼ، لكن الفرؽ بينهما         
 ومن حيث اؼبعٌت. -اإلعراب–يكوف من حيث اللفظ 

نبدأ بالفرؽ اللفظي، أي الفرؽ من حيث اإلعراب: أف اؼبوصوؼ وصفتو إذا اتفقا يف التعريف أو 
                               ً  اتفقا يف التنكَت فنعرب الصفة نعت ا.

ٌ                      مثاؿ: جاء ؿبمد  الضاحك. الضاحك: نعت.              
ٌ   مثاؿ: جاء رجل  ض . ضاحك: نعت.             ٌ             احك     

وأما إذا اختلفا اؼبوصوؼ والصفة يف التعريف والتنكَت، أي أحدنبا نكرة واآلخر معرفة، وال يكوف 
 إال بأف يكوف األوؿ اؼبوصوؼ معرفة، والصفة تكوف نكرة.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ                       مثاؿ: جاء ؿبمد  ضاحك. فمحمد: معرفة، وضاحك: نكرة، فحينئذ  هبب أف تنصب الصفة على                                          ٌ             
ً   يف التعريف والتنكَت صارت الصفة حاال  منصوبة، تقوؿ: جاء ؿبمد  ضاحك ا.اغباؿ، إذا اختلفا       ٌ                      ً                                 

إذف: فإذا اتفقا فنعت، وإف اختلفا فحاؿ، إذا اتفقا يف التعريف أو يف التنكَت فنعت، والنعت كما 
فة                                                        ً       ً     ً                      تعرفوف وكما سيأيت من التوابع، أي يتبع اؼبوصوؼ يف اإلعراب رفع ا ونصب ا وجر ا، وإذا اختلفا فأف الص

، واغباؿ كما عرفنا اآلف مالزمة للنصب، حكمو النصب.          ً                                              تكوف حاال 
ٌ  فلهذا: يقوؿ بعضهم من باب التقريب والتوضيح للحاؿ: اغباؿ نعت   خالفت اؼبوصوؼ  -صفة–                                                        

يف التعريف والتنكَت فعوقبت بالنصب. لو وافقو يف التعريف والتنكَت لتبعتو يف اإلعراب، لكن عندما خالفتو 
 لتنكَت عوقبت فألزمت النصب.يف التعريف وا

 مثاؿ: أكلت الفاكهة. فعل وفاعل ومفعوؿ بو.
لو وصفناىا بصفة من أوصافها نقوؿ: أكلت الفاكهة الطازجة. الطازجة: نعت، وأكلت فاكهة 

 طازجة، طازجة: نعت، لكن أكلت الفاكهة ناضجة، ناضجة: حاؿ.
 مثاؿ: اشًتيت السيارة اعبديدة. اعبديدة: نعت.

 ًتيت سيارة جديدة. جديدة: نعت.مثاؿ: اش
 مثاؿ: اشًتيت السيارة جديدة. جديدة: حاؿ.

: نعت. . اؼبؤدب  ا اؼبؤدب  َ       مثاؿ: أحب ؿبمد         َ        ً              
ً       ً       ً       مثاؿ: أحب ؿبمد ا مؤدب ا. مؤدب ا: حاؿ.              

: نعت. . الضاحك  ُ       مثاؿ: جاء ؿبمد  الضاحك          ُ        ٌ              
ً        مثاؿ: جاء ؿبمد  ضاحك ا. ضاحك ا: حاؿ.        ً      ٌ              

 إىل حاؿ بتنكَته. فلهذا نقوؿ: نستطيع أف نقلب النعت
. لو نكرناه يصَت حاؿ، جاء ؿبمد  ضاحك ا. ً   مثاؿ: جاء ؿبمد  الضاحك       ٌ                             ُ        ٌ              

 والعكس نستطيع أف نقلب اغباؿ إىل نعت بتعريفو.
: نعت. ، الضاحك  ُ       مثاؿ: جاء ؿبمد  ضاحك ا. لو عرفناه بأؿ، جاء ؿبمد  الضاحك          ُ        ٌ                          ً      ٌ              



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٛٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ىذا ىو الفرؽ اللفظي اإلعرايب بينهما.
ا مهم، فهناؾ فرؽ يف اؼبعٌت بُت اغباؿ والنعت، مىت تستعمل النعت، ومىت أما الفرؽ اؼبعنوي فهذ

، أما اغباؿ يدؿ على ىيئة صاحبها -اؼبنعوت–تستعمل اغباؿ؟ النعت يدؿ على صفة معروفة يف اؼبوصوؼ 
 وقت الفعل فقط، اغباؿ يدؿ على صفة معينة يف صاحب ىذه الصفة، لكن يف وقت الفعل فقط.

ٌ   مثاؿ: جاء ؿبمد  ض ً    احك ا.                 
ً            فالضحك ىنا صفة حملمد، لكن وقت اجمليء، جاء ؿبمد  ويف أثناء ؾبيئو كاف ضاحك ا، لكن قبل                         ٌ                                         
ٌ  اجمليء أو بعد اجمليء، اغباؿ ال تثبت ىذه الصفة وال تنفيها، اغباؿ فقط تثبت الصفة وقت الفعل، جاء ؿبمد                                                                                           

ً                              ضاحك ا، وقت اجمليء كاف ضاحك ا، قبل، بعد؟ ما تثبت وال تنفي.                     ً     
 لنعت يدؿ على صفة معروفة يف اؼبوصوؼ.أما ا

 . ُ   مثاؿ: جاء زيد  الضاحك         ٌ              
ٌ                                      معٌت ذلك أف الضحك من صفاتو اؼبعروفة، وزيد  ىذا اؼبعروؼ بالضحك لو دخل عليك وىو ال                                        

. لو ما كاف -ما يضحك–يضحك، دخل عليك الدخوؿ اؼبعتاد  ُ             ، هبوز أف تقوؿ: جاء زيد  الضاحك         ٌ                      
ً                فة، لكن ما هبوز أف تقوؿ: جاء ؿبمد  ضاحك ا. وىو غَت ضاحك يضحك  ألف الضحك من صفاتو اؼبعرو       ٌ                               

 يف أثناء اجمليء، فاغباؿ ال بد أف تكوف صفة يف نفس الفعل، أما النعت فيكوف يف صفة معروفة للموصوؼ.
فنفهم من ذلك: أنو وإف كاف النعت واغباؿ أخواف، ويبكن أف تقلب اغباؿ إىل نعت، والنعت إىل  

ذلك أف استعماؽبما واحد، ال، معنانبا ىبتلف، النعت لو استعماؿ يف الصفات حاؿ، لكن ليس معٌت 
 اؼبعروفة، واغباؿ لو استعماؿ يف الصفات اؼبؤقتة يف زمن الفعل فقط.
 *** اؼبنت ***

ويأتي صاحب الحال اسم ظاىًرا كما سبق، وضميًرا بارزًا كـ: جئت ضاحًكا، وضميًرا مستتًرا  
 ا الموصوف فال يكون إال اسًما ظاىًرا كما سبق.كـ: أوٌس جاء ضاحًكا، وأم

 *** الشرح ***



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ىذا من الفروؽ بُت اغباؿ والنعت، فعرفنا أف النعت واغباؿ وصفاف ؼبوصوؼ، ىذا اؼبوصوؼ مع 
ٌ    النعت نقوؿ: نعت ومنعوت. أو يقولوف: صفة وموصوؼ. ومع اغباؿ يقولوف: ضاحك ا: حاؿ. وؿبمد  يف              ً                                                                    

ً           جاء ؿبمد  ضاحك ا، يسمونو       ٌ صاحب اغباؿ، أي اؼبوصوؼ باغباؿ، لكن يسمونو مع اغباؿ صاحب اغباؿ،       
ٍ  حاؿ وصاحب اغباؿ، صاحب اغباؿ ال بد أف يكوف معرفة  ألنو لو كاف نكرة واغباؿ نكرة فالصفة حينئذ                                                                                       
ستنقلب إىل صفة، فال بد أف يكوف صاحب اغباؿ معرفة، واغباؿ نفسها نكرة  لكي يتحقق التحالف 

.           ً فتكوف حاال 
 فقد يكوف اسم ظاىر. :ويأتي صاحب الحال اسم ظاىًرا كما سبقلو: قو 

ً   مثاؿ: جاء ؿبمد  ضاحك ا.      ٌ              
              ً      ً  أي قد يأيت ضمَت ا بارز ا. :وضميًرا بارزًا كـ: جئت ضاحًكا قولو:
أوس: مبتدأ، وجاء: فعل، وفاعلو: مستًت تقديره  :وضميًرا مستتًرا كـ: أوٌس جاء ضاحًكا قولو:

ً             ىو، وضاحك ا: حاؿ من فا عل جاء  ألف اغباؿ تبُت ىيئة صاحبها وقت الفعل، وفاعل جاء ىو الضمَت         
 اؼبستًت.

 إذف: فاغباؿ من ىذا الفاعل، وليس من ؿبمد. 
                     ً      ً  فاؼبوصوؼ ال يكوف إال اظب ا ظاىر ا. :وأما الموصوف فال يكون إال اسًما ظاىًرا كما سبق قولو:

 . ُ   مثاؿ: جاء ؿبمد  الضاحك         ٌ              
ألف الضمَت كما يقولوف أعرؼ اؼبعارؼ، فإف كاف أعرؼ اؼبعارؼ فأنو                    ً  فال يبكن أف يكوف ضمَت ا 

 ال يوصف، ال وبتاج إىل صفة، فالضمَت ال ينعت.
 *** اؼبنت ***

وىما يأتيان اسًما كما سبق، وشبو جملة، كـ: جاء أوٌس على قدميو، وجاء رجٌل على قدميو، 
 رجٌل يرجف، وجاء رجٌل قلبو يرجف.وجملة، كـ: جاء أوٌس يرجف، وجاء أوٌس قلبو يرجف، وجاء 

 *** الشرح ***



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٓ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 أي اغباؿ والنعت. قولو: وىما:
      ً      ً          أي اظب ا مفرد ا كما سبق. :يأتيان اسًما كما سبققولو: 

: نعت مفرد. . الضاحك  ُ            مثاؿ: جاء زيد  الضاحك          ُ        ٌ              
ً             مثاؿ: جاء زيد  ضاحك ا. ضاحك ا: حاؿ مفرد.        ً      ٌ              

وعرفنا أف اؼبراد بشبو اعبملة اعبر واجملرور وظرؼ أي هبوز أف يأتيا شبو صبلة،  :وشبو جملة قولو:
 الزماف وظرؼ اؼبكاف.

. مفرد. ُ        مثاؿ: جاء ؿبمد  ضاحك ا، جاء ؿبمد  الضاحك         ٌ           ً      ٌ              
نأيت باغباؿ والنعت شبو صبلة أو صبلة، ىنا سنميز بالقاعدة اؼبعروفة اليت ذكرناىا من قبل، أف اعبمل 

 صفات أو نعوت. وأشباه اعبمل بعد اؼبعارؼ أحواؿ، وبعد النكرات
ٌ                                                مثاؿ: جاء ؿبمد  على قدميو. على قدميو بعد ؿبمد، فشبو اعبملة: حاؿ.              

ٌ                                          مثاؿ: جاء رجل  على قدميو. على قدميو: نعت  ألاها بعد نكرة.              
ٌ                                                                  مثاؿ: جاء رجل  يركد. يركد: فعل مضارع، والفاعل: مستًت، صارت صبلة فعلية، وجاءت بعد              

 .ؿبمد، صبلة فعلية بعد معرفة، فتكوف حاؿ
ٌ                                                  مثاؿ: جاء رجل  يركد. يركد: نعت، صبلة يركد ىنا نعت  ألاها بعد نكرة.              

ٌ                                                                   مثاؿ: جاء ؿبمد  يده على رأسو. يده على رأسو: صبلة اظبية، جاءت بعد ؿبمد، فتكوف حاؿ من              
 ؿبمد.

ٌ                                       مثاؿ: جاء رجل  يده على رأسو. يده على رأسو: نعت لرجل.              
وصبلتاف وشبها صبلة، ومثلهما يف ذلك اػبرب كما  فعلى ذلك عرفنا أف النعت واغباؿ يأتياف مفرداف

                   ً                سبق، فاػبرب يأيت مفرد ا وصبلة وشبو صبلة.
  



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٚاجمللس: 
بسم اهلل الرضبن الرحيم، اغبمد هلل رب العاؼبُت، و الصالة والسالـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو 

 وأصحابو أصبعُت.
 أما بعد،.

         ً                                كالـ موصوال  على مكمالت اعبملتُت اليت عرفنا أاها فسالـ اهلل عليكم ورضبتو وبركاتو، وما زاؿ ال
منصوبات وؾبرورات وتوابع، وبدأنا باؼبنصوبات وىي اؼبفاعيل اػبمسة وانتهينا منها، واغباؿ، وانتهينا منو، 

 .-إف شاء اهلل تعاىل-                                                  بقي  التمييز واؼبستثٌت واؼبنادى وىي اليت سنبدأ بشرحها 
 *** اؼبنت ***

كرة يفسر إبهاًما قبلو على معنى من، وضابطو أن تضع قبلو من أو من التمييز: ىو اسم ن
جهة، ولو نوعان: األول: تمييز مفرد، وىو الذي توضع قبلو ِمْن، مثالو: مضى عشرون رجاًل، وتصدق 
بصاٍع أرزًا، اآلخر: تمييز نسبة، وىو ما كان إبهامو في نسبة فعٍل إلى اسٍم، وىو الذي توضع قبلو من 

[، وسيبويو من أقدم من الكسائي 4لو: طاب المؤمُن نفًسا، }َواْشتَـَعَل الر ْأُس َشْيًبا{ ]مريم: جهة، مثا
 وفاة.

 *** الشرح ***
ً                    التمييز أيض ا من األظباء اؼبنصوبة.            

                     ً             ً فالتمييز ال يكوف إال اظب ا، ال يكوف فعال  قولو: ىو اسم نكرة يفسر إبهاًما قبلو على معنى ِمْن: 
أف يكوف نكرة، فالتمييز كاغباؿ ال يكوف إال نكرة، ال يكوف معرفة، ووظيفتو وفائدتو يف        ً      وال حرف ا، وهبب

                  ً                            ً                             ً       ً              الكالـ أنو يفسر إهبام ا قبلو، معٌت ذلك أف ىناؾ إهبام ا قبلو، فيأيت ىذا التمييز رافع ا وكاشف ا ؽبذا اإلهباـ، 
، حبيث تستطيع أف ذبعل قبل ى ْ                          ويرفع ىذا اإلهباـ ويكشفو على معٌت م ن   ِ                               . ْ  ذا االسم النكرة كلمة م ن   ِ                     

 .                      ً  مثاؿ: جاءين عشرين رجال 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

عشروف: ىذه كلمة مبهمة، واؼببهم ىو الذي وبتمل ووبتمل، ىو الذي وبتمل أكثر من شيء، 
. فرفعت ىذا اإلهباـ، رفعتو على معٌت من  ألف اؼبعٌت عندي عشروف من الرجاؿ.                       ً                                                                  عشروف ماذا؟ فلقت: رجال 

ً     مثاؿ: اشًتيت طبسُت قلم ا. أ  ي طبسُت من األقالـ.                  
                    ً                          مثاؿ: أحدى عشر كوكب ا. أي أحدى عشر من الكواكب.

 فهذا التمييز.
ْ     فاالسم الذي تستطيع أف ذبعل قبلو كلمة م ن  أو قولو: وضابطو أن تضع قبلو ِمْن أو ِمْن جهة:   ِ                                   

ْ                              ً        م ن  جهة فهو التمييز، إذا رفع إهبام ا قبلو.  ِ 
م قسمُت على حسب اإلهباـ السابق، فأف ىذا فالتمييز من حيث اغبصر ينقس قولو: ولو نوعان:

 اإلهباـ السابق إما أف يكوف يف مفرد قبلو، اسم مفرد ىو الذي وقع فيو اإلهباـ، نسميو سبييز مفرد.
فهذا النوع األوؿ من التمييز، وىو ما كاف  قولو: األول: تمييز مفرد، وىو الذي توضع قبلو ِمْن:

، ومن ذلك كل اسم منصوب بعد عدد، فهو            ٍ                   إهبامو يف مفرد ، وىذا ىو الذي نست ْ                                     طيع أف قبعل قبلو كلمة م ن   ِ                     
 سبييز مفرد.

ا، أحدى عشر كوكب ا. ، عندي طبسوف قلم ا، بنيت طبسُت مسجد  ً                 ً  مثاؿ: عندي طبسوف رجال                  ً               ً                    
                                         ً  ىذا االسم اؼبنصوب بعد العدد ال يكوف إال سبييز ا.

ٍ       ومن مواضع سبييز النسبة: االسم اؼبنصوب بعد كل اسم  يدؿ ع لى مقدار، أي يدؿ على مقدار وزنو                                             
 أو مقدار حجمو، أو مقدار طولو، وغَت ذلك.

الصاع معروؼ، ىو مكياؿ، ىذا الصاع قد يكوف من أنواع ـبتلفة، يأيت  قولو: تصدق بصاٍع أرزًا:
ٍ     ً       التمييز ليبُت ىذا النوع اؼبراد فتقوؿ: تصدؽ بصاع  أرز ا، تصدؽ بصاع  بر ا، تصدؽ بصاع  شعَت ا. واؼبع            ً    ٍ            ً     ٍ ٌت على                                             

ٍ           ٍ         م ن، أي تصدؽ بصاع من بر ، أو من أرز ، وىكذا.                      ِ 
قولو: اآلخر: تمييز نسبة، وىو ما كان إبهامو في نسبة فعٍل إلى اسٍم، وىو الذي توضع قبلو 

ٍ                ىذا النوع الثاين من التمييز، سبييز نسبة، وذلك عندما يكوف اإلهباـ ليس يف اسم  مفرد، بل نسبة  من جهة:                                                                      



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، قاؿ:  ٍ        فعل  إىل اسم         ٍ . وينكشف بأنو الذي تضع أمامو عبارة من    ٍ                                       وىو ما كاف إهبامو يف نسبة فعل  إىل اسم         ٍ                           
 جهة.

ٌ                                                                        مثاؿ: طاب زيد . فالطيبة معروفة، وزيد معروؼ، لكن اإلهباـ من جهة نسبة الطيبة إىل زيد، طاب              
ٌ                                                                                  زيد  من أي جهة؟ من جهة نبسو أو من جهة أخالقو، أو من جهة أعمالو، أمن جهة أعمالو؟ فتقوؿ: طاب    

ٌ                زيد  نفس ا، أو طاب زيد  خلق ا، أو طاب زيد  علم ا، أو طاب زيد  نسب ا. أي طاب زبد  من جهة النفس،              ً     ٌ              ً     ٌ              ً    ٌ              ً     ٌ   
ٌ                      طاب زيد  من جهة النسب، وىكذا.        

ٍ                                                       ومن مواضع سبييز النسبة: كل اسم  منصوب بعد أفعل التفضيل، إذا جاءؾ أفعل التفضيل، وبعده                              
 اسم منصوب، فهذا االسم اؼبنصوب سبييز.

، أو علم ا أو خلق ا. أحسن: اسم تفضيل.مثاؿ ً        ً                    : زيد  أحسن من عمر  وجه ا، زيد  أحسن عمر  قوال         ً     ٍ          ٌ       ً     ٍ             ٌ      
، أكثر منك ولد ا.  |، أكثر منك ماال  ً    مثاؿ: أنا أكثر منك علم ا، أكثر منك فضال               ً               ً                ً                       

 أي أنا أكثر منك من جهة العلم، من جهة اؼباؿ، وىكذا.
 أي اشتعل الرأس من جهة الشيب. [:4 قولو: }َواْشتَـَعَل الر ْأُس َشْيًبا{ ]مريم:

–                                           أي سيبويو أقدـ الكسائي وفاة  ألنو تويف  قبلو  قولو: وسيبويو من أقدم من الكسائي وفاًة:
 .-رضبهم اهلل

 فهذا ىو التمييز.
ْ                           إذف: فالتمييز الذي يكشفو ويبينو أنو اسم نكرة على معٌت م ن  أو م ن  جهة، وؽبذا ال يشتبو باغباؿ،   ِ     ْ  َ                                                     

 بينو وبُت اغباؿ.ما يف شبو 
. ْ  مثاؿ: جاء زيد  ضاحك ا. فهنا اغباؿ ليس على معٌت م ن   ِ                          ً      ٌ              

فلهذا ما يف تشابو بُت اغباؿ والتمييز إال من حيث كواهما اظبُت نكرتُت فقط، لكن اغباؿ قد 
، بالنعت، وميزنا بينهما، أما التمييز فهو اسم نكرة، وىو ال يكوف إال جامد ا، ال يكوف ً          يلتبس بالصفة مثال                                                                      ً                 

   ً                            وصف ا كما سبق يف اغباؿ، اسم جامد.
 مثاؿ: قلم، بقرة، رجل، وكبو ذلك.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٗ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ىذا ىو التمييز.
 *** اؼبنت ***

المستثنى: ىو اسم يقع بعد أداة استثناء، وألسلوب االستثناء ثالثة أركان، وىي المستثنى 
 منو، وأداة االستثناء وىي إال، وغيٌر وسوًى، وعدا وخال وحاشا.
 *** الشرح ***

 ستثناء أسلوب معروؼ من أساليب اللغة، ولو ثالثة أركاف.اال
ً                                                           مثاؿ: جاء الضيوؼ إال ؿبمد ا. الضيوؼ: الركن األوؿ، وىو اؼبستثٌت منو، والركن الثاين: أداة                        

ً   االستثناء، وىي إال يف ىذا اؼبثاؿ، والركن الثالث: اؼبستثٌت وىو ؿبمد ا.                                                            
ب ونضبط اؼبستثٌت، نرفعو، أو ننصبو، أو قبره، ماذا اؼبعقود لو ىذا الباب ىو اؼبستثٌت، أي كيف نعر 

نفعل بو؟، لكن ىذا قد يستلـز أف نتكلم عن اؼبستثٌت منو وأداة االستثناء وكبو ذلك، لكن الباب معقود 
 للمستثٌت.

 فأركاف االستثناء: اؼبستثٌت منو، واؼبستثٌت، وأداة االستثناء.
            ً                              ثرىا استعماال   ألاها األصل، فإال حرؼ، إذف تعرب ىي أـ أدوات االستثناء  ألاها أك قولو: إال:

 وتعامل كاغبروؼ، نقوؿ: إال: أداة استثناء، مبينة على السكوف، ال ؿبل ؽبا من اإلعراب.
ونبا من أدوات االستثناء، ونبا اظباف  ألاهما يقبالف التنوين، فلهذا سيختلف  قولو: وغيٌر وسًوى:

 إعراب اغبرؼ، وسيأيت بياف ذلك. إعراهبما  ألف إعراب االسم ىبتلف عن
ً                                                      وىي أيض ا تستعمل يف االستثناء، وىذه األدوات الثالثة وبتمل أف تكوف  قولو: وعدا وخال وحاشا:       

 أفعاؿ ماضية، ووبتمل أف تكوف حروؼ جر.
          ً                                                  سنبدأ أوال  بالكالـ على االستثناء بإال، وىو أكثر أنواع االستثناء.

 *** اؼبنت ***



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ناء بإال لو ثالثة أحوال: االستثناء التام المثبت، ويجب فيو نصب والمستثنى في االستث
المستثنى، مثالو: سافر اإلخوة إال وىًبا، واالستثناء التام المنفي، ويجوز فيو في المستثنى كونو بداًل 
من المستثنى منو، وكونو مستثًنا منصوبًا، مثالو: ما سافر اإلخوة إال وىٌب، وإال وىًبا، واالستثناء 

 لناقص، ويعرب فيو المستثنى بحسب ما قبل إال، مثالو: ما سافر إال وىٌب.ا
 *** الشرح ***

إذف: لكي نعرؼ إعراب اؼبستثٌت بعد إال هبب أف نعرؼ نوع االستثناء، فاالستثناء بإال لو ثالثة 
 أنواع: 

اللغوية، والتاـ  النوع األوؿ: االستثناء التاـ اؼبثبت. مصلح اؼبثبت، ىي مصطلحات قريبة من معانيها
يعٍت أف أركاف االستثناء تامة، واؼبقصود بأركاف االستثناء اؼبستثٌت منو، وأداة االستثناء واؼبستثٌت، إذا سبت 

 األركاف نقوؿ: إف ىذا االستثناء تاـ األركاف. 
ً            مثاؿ: ما جاء الضيوؼ إال ؿبمد ا. ىذا تاـ.                           

 ستثٌت منو.            ً                                 فإذا سقط شيئ ا من ىذه األركاف، والذي يسقط ىو اؼب
 مثاؿ: ما جاء إال ؿبمد. 

ذىب اؼبستثٌت منو ىنا، فيكوف ىذا االستثناء ناقص، أي ناقص األركاف، فالتاـ ىو تاـ األركاف، 
 والناقص ىو ناقص األركاف، والذي سقط من أركانو اؼبستثٌت منو.

ا، وال، وليس، وكبو واؼبثبت خبالؼ اؼبنفي، واؼبراد باؼبنفي اؼبسبوؽ بأداة من أدوات النفي، مثل: م
 ذلك، واؼبثبت ىو الذي مل يسبق بأداة نفي، فهذه مصطلحات واضحة ومعروفة.

                         ً       ً                        ً                  فاالستثناء إما أف يكوف تام ا مثبت ا، أي أركانو تامة، ومثبت ا، أي مل يسبق بنفي.
ً    مثاؿ: جاء الضيوؼ إال ؿبمد ا.                         



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٙ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ               فهذا االستثناء تاـ ومثبت، وحكم اؼبستثٌت حينئذ  أنو واجب النص                                           ، ٍ   ب، فجاء: فعل ماض                 
ً         ً        والضيوؼ: فاعل، وإال: أداة استثناء مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، وؿبمد ا: مستثٌت  منصوب،                                                                         

 وعالمة نصبو الفتحة.
                       ً                                             ً        ً مثاؿ: قرأت القرآف إال جزء . ىذا استثناء تاـ مثبت، فيجب نصب اؼبستثٌت، فجزء : مستثٌت  

 منصوب، وعالمة نصبو الفتحة.
َ               ً                                        الطالب إال اؼبهمل . اؼبهمل: مستثٌت  منصوب، وعالمة نصبو الفتحة، وىو تاـ مثبت. مثاؿ: قبح               

 النوع الثاين: االستثناء التاـ اؼبنفي. 
ٌ   مثاؿ: ما جاء الضيوؼ إال ؿبمد .                            

ٍ                فاألركاف تامة، ولكن مسبوؽ دبا النافية، فهذا تاـ منفي، فحكم اؼبستثٌت حينئذ  هبوز فيو وجهاف:                                                                      
   ً                                                                        بدال  من اؼبستثٌت منو. والبدؿ كما سيأيت وكما تعرفوف من التوابع، إذف إعرابو يكوف األوؿ: أف ذبعلو 

                        ً       ً     ً  مثل إعراب اؼبستثٌت منو رفع ا ونصب ا وجر ا.
ٌ                                          مثاؿ: ما جاء الضيوؼ  إال ؿبمد . ؿبمد : بدؿ من الضيوؼ، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة.      ٌ        ُ                    

َ        ً      ً                مثاؿ: ما قرأت الكتاب  إال باب ا. باب ا: بدؿ من الكتاب ، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة، والكتاب:                    
 مفعوؿ بو، منصوب.

ٍ   مثاؿ: ما مررت بأحد  إال زيد . بأحد : الباء: حرؼ جر، وأحد : اسم ؾبرور، وزيد : بدؿ من أحد ،              ٍ                 ٍ                      ٍ       ٍ        ٍ                  
 ؾبرور، وعالمة جره الكسرة.

 ىذا الوجو األوؿ، وىو األبلغ واألكثر يف اللغة.
 الثاين: النصب على االستثناء. 

ً   جاء الضيوؼ إال ؿبمد ا.مثاؿ: ما                   
                                            ً                          فإذا نصبت نعربو إعراب االستثناء، نقوؿ: مستثٌت  منصوب، وعالمة نصبو الفتحة.
، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة. ً         ً                           مثاؿ: ما مررت بأحد  إال ؿبمد ا. ؿبمد ا: مستثٌت        ً        ٍ                   

                                                          ً  النوع الثالث: االستثناء الناقص. أي أف اؼبستثٌت منو ليس موجود ا.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٌ   مد . مثاؿ: ما جاء إال ؿب   
فحكم اؼبستثٌت الواقع بعد إال، يعرب حبسب ما قبل إال، أي كأف إال غَت موجودة، وؽبذا حىت يف 
ٌ   اإلعراب نقوؿ: إال ملغاة، وما بعدىا يعرب حبسب ما قبلها، فقولك: ما جاء إال زيد . كقولك: جاء زيد .                  ٌ                                                                        

ٌ                 ٌ فإعراب جاء زيد ، فعل وفاعل، وإعراب ما جاء إال زيد ، جاء: فعل، وزيد                                    ٌ  : فاعل، وإال: أداة استثناء ملغاة.             
                      ً                   ً       ً                    مثاؿ: ما قرأت إال كتاب ا، كقولك: قرأت كتاب ا. كتاب ا: مفعوؿ بو يف اغبالُت.

ً   مثاؿ: ما جاء زيد  إال ضاحك ا. ضاحك ا: حاؿ، كقولك: جاء زيد  ضاحك ا.      ٌ                       ً        ً         ٌ                 
: ظرؼ زماف. . ليال  ٌ        ً     ً           مثاؿ: ما جاء زيد  إال ليال                  

ٌ        ً       مثاؿ: ما جاء زيد  إال خوف ا منك.      ً              خوف ا: مفعوؿ ألجلو.               
فإذا عرفت ذلك لعلك تسأؿ وتقوؿ: الناقص أليس فيو منفي ومثبت كالتاـ؟. نقوؿ: ال، الناقص ال 

             ً                             ً                               يكوف إال منفي ا كاألمثلة السابقة، ال يأيت مثبت ا، ما تقوؿ: جاء إال زيد. ما يأيت.
                                                          ً  فلهذا يقولوف: االستثناء الناقص ويسكتوف. ألنو ال يكوف إال منفي ا.

ىو االستثناء التاـ بنوعيو: اؼبثبت والناقص، وعرفنا  -يا إخواف–يو ىاـ: االستثناء يف اغبقيقة تنب
اغبكم فيهما، واالستثناء الناقص يف اغبقيقة ليس استثناء، وإمبا ىو أسلوب حصر عن النحويُت، وأسلوب 

ٌ   أو القصر، فأنت تقوؿ: جاء زيد .  قصر عند البالغيُت، وال يراد بو االستثناء، وإمبا يراد بو يف اغبقيقة اغبصر                            
فعل وفاعل، مث تريد أف ربصر أو تقصر، فتأيت إما دبا وإال، أو بإمبا، أسلوبا اغبصر والقصر، تقوؿ: ما جاء 
ٌ                                                                        إال زيد، أو إمبا جاء زيد . فهو يف اغبقيقة أسلوب حصر عند النحويُت، وقصر عند البالغيُت، وؽبذا كما رأيتم                       

وؿ بو وعلى اغباؿ وعلى غَت ذلك، وإمبا يذكر النحويوف االستثناء الناقص ىنا إلسباـ يدخل على الفاعل واؼبفع
 صور االستثناء.

ٍ       انتهينا اآلف من االستثناء بإال، سننتقل إىل االستثناء بغَت  وسوى.                                                    
 *** اؼبنت ***

ر والمستثنى بغيٍر وسوٍى يعرب مضاف إليو، وتعرب غيٌر وسوى بإعراب ما بعد إال، مثالو: ساف
 اإلخوة غير وىٍب، وما سافروا غير وىٍب وغير وىًبا، وما سافر غير وىٍب.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٛ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 *** الشرح ***
ٍ  االستثناء بغَت  وسوى .      ٍ             

ٍ  مثاؿ: جاء الضيوؼ غَت ؿبمد ، ما جاء الضيوؼ غَت ؿبمد ، وما جاء غَت ؿبمد .                 ٍ                       ٍ                        
ٍ                                                  ٍ االستثناء بغَت  وسوى  ما ميزتو اليت ذبعلو ىبتلف عن إال؟ أف إال حرؼ، وأما غَت        ٍ ٍ         وسوى  فاظباف،                 

ٍ                                                          فإذا كاف األمر كذلك فأف غَت  وسوى  سيتحمالف اإلعراب  ألف االسم يقع عليو اإلعراب، يقع عليو الرفع       ٍ                         
ٍ                                                     والنصب واعبر، فيتحمل اإلعراب حينئذ ، خبالؼ اغبرؼ، اغبرؼ ليس لو ؿبل من اإلعراب، أي ليس لو رفع                                 

، ال يقبل شيء من ذلك.  وال نصب وال جر وال جـز
ً                                                      ء الضيوؼ إال ؿبمد ا. فاالستثناء يف اغبقيقة وقع على إال، لكن إال حرؼ، ال تقبل مثاؿ: جا               

ٍ  اإلعراب، فانتقل اإلعراب منها إىل ما بعدىا، إىل االسم الذي بعدىا، فعندما صار االستثناء بغَت  وسوى        ٍ                                                                                   
 ونبا اظباف. 

ٍ                                     مثاؿ: جاء الضيوؼ غَت  ؿبمد . وقع االستثناء على غَت فنصبها  ألاها ربت     َ مل اإلعراب، احتملت                   
                   ً                           ً                                     النصب، فلما كانت اظب ا احتملت اإلعراب، وصارت مضاف ا، وما بعدىا مضاؼ إليو  ألف االظبُت يضاؼ 

 أحدنبا إىل اآلخر، فكل ىذه سائر على القواعد وعلى القياسات اللغوية.
 وخالصة ذلك ىو ما ذكره اؼبصنف.

أف اؼبستثٌت ىو الذي يقع بعد أداة  فعرفنا قولو: والمستثنى بغيٍر وسوٍى يعرب مضاف إليو:
االستثناء، وأداة االستثناء ىنا ىي غَت وسوى، فما يقع بعدىا ىو اؼبستثٌت، واؼبستثٌت بعد غَت وسوى الـز 

 للجر على أنو مضاؼ إليو ؾبرور.
ٍ                  مثاؿ: جاء الضيوؼ غَت ؿبمد . ؿبمد : مضاؼ إليو ؾبرور.      ٍ                        

ٍ         مثاؿ: جاء الضيوؼ سوى ؿبمد . ؿبمد : مضاؼ إ      ٍ  ليو ؾبرور.                       
 مع أنو يف اؼبعٌت ىو اؼبستثٌت.

ً                إذف: فاؼبستثٌت الذي بعد غَت وسوى ىو دائم ا ؾبرور باإلضافة.                                      
 أي تعرب إعراب ما بعد إال على التفصيل السابق. قولو: وتعرب غيٌر وسوى بإعراب ما بعد إال:



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ                                           مثاؿ: جاء الضيوؼ غَت ؿبمد . استثناء تاـ مثبت، فيجب نصب غَت، فغَت: مستث  ً            ٌت  منصوب، وىو                       
ٍ             مضاؼ، وؿبمد : مضاؼ إليو.           

ٍ                                                          مثاؿ: ما جاء الضيوؼ غَت ؿبمد . ىذا استثناء تاـ منفي، فيجوز يف غَت وجهاف: األوؿ: أف ذبعلها                           
ُ                                               بدال  من الضيوؼ، ما جاء الضيوؼ غَت  ؿبمد ، غَت : بدؿ من الضيوؼ، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة، وىو      ٍ     ُ                            ً   

ٍ                    مضاؼ، وؿبمد : مضاؼ إليو، وهبوز ا َ        ً لنصب على االستثناء، ما جاء الضيوؼ غَت  ؿبمد ، غَت : مستثٌت                ٍ     َ                                   
ٍ             منصوب، وىو مضاؼ، وؿبمد : مضاؼ إليو.                      

ُ       مثاؿ: ما جاء غَت ؿبمد. فهذا االستثناء ناقص، فنعرب غَت حبسب ما قبلها، أي جاء غَت ، فهو                                                                          
 فاعل.

َ            مثاؿ: ما أكرمت غَت  زيد . غَت : مفعوؿ بو.     ٍ     َ                  
ٍ    فهذا ىو االستثناء بغَت  وس                     . ٍ   وى    

 *** اؼبنت ***
والمستثنى بعد عدا وخال وحاشا يجوز فيو الجر على أنها أحرف جر، والنصب مفعول بو 

 على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر تقديره ىو، مثالو: سافر اإلخوة خال وىٍب، وخال وىًبا.
 *** الشرح ***

رب أف اؼبستثٌت الواقع بعدىا هبيء أما االستثناء بعدا وخال وحاشا، فأف اؼبسموع فيها عن الع
      ً            ً  منصوب ا، وهبيء ؾبرور ا.

ً    مثاؿ: جاء الضيوؼ عدا ؿبمد ، وجاء الضيوؼ عدا ؿبمد ا.                       ٍ                         
نصبوا وجروا اؼبستثٌت الواقع بعد خال وعدا وحاشا، فقاؿ النحويوف: إذا جررت ما بعدىا فهي 

 حروؼ جر. فلهذا يعدواها يف حروؼ اعبر.
ٍ                                                   د . عدا: حرؼ جر، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، مثاؿ: جاء الضيوؼ عدا ؿبم

ٍ                              يعرب إعراب اغبروؼ، وؿبمد : اسم ؾبرور، وعالمة جره الكسرة.                       
ٍ  مثاؿ: جاء الضيوؼ خال ؿبمد ، جاء الضيوؼ حاشا ؿبمد .                      ٍ                        



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٓٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 وإذا نصبت الذي بعدىا.
ً    مثاؿ: جاء الضيوؼ عدا ؿبمد ا.                          

، ربتاج إىل فاعل ومفعوؿ بو،  ٍ                           فهي فعل ماض  ً                           فاؼبنصوب بعدىا، ؿبمد ا: مفعوؿ بو، والفاعل: ضمَت                             
، مبٍت على الفتح  ٍ                 مستًت تقديره ىو، يعود مفهـو سابق، أي جاء عدا ؿبمد ا، أي ذباوزه، فعدا: فعل ماض                            ً                                               

ً                                       اؼبقدر، والفاعل: ضمَت مستًت تقديره ىو، وؿبمد ا: مفعوؿ بو، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة.                                         
ً   مثاؿ: جاء الضيوؼ خال ؿبمد ا، ً        جاء الضيوؼ حاشا ؿبمد ا. أيض ا كذلك.                              ً                    

 فاػبالصة: أف االستثناء بعدا وخال وحاشا هبوز فيو وجهاف: 
 األوؿ: أف ذبر ما بعدىا فهي حروؼ جر.

 الثاين: أف تنصب ما بعدىا فهي أفعاؿ ماضية، وفاعلها ضمَت مستًت تقديره ىو.
 ىذا ما يتعلق باالستثناء.

 ؼبنادى، وىو آخر اؼبنصوبات.ننتقل إىل اؼبنصوب التايل وىو ا
 *** اؼبنت ***

المنادى: اسم يقع بعد حرف نداء، وأحرف النداء، ياء: والهمزة، وأيا، وأي، وىيا، نحو يا 
محمُد، أمحمُد، أيا محمُد، أي محمُد، ىيا محمُد، والمنادى نوعان: األول: ما كان اسًما واحًدا، 

نحو يا محمُد، يا محمداِن، يا محمدون، يا رجُل ات ِق ويدل على معين، فهذا يبنى على ما يرفع بو، 
 اهلل، واآلخر ما سوى ذلك وىو منصوبًا، نحو يا عبَد اهلل، يا رحيًما بالعباد، يا غافاًل اذكر اهلل.

 *** الشرح ***
ً                                                                         اؼبنادى أيض ا أسلوب من أساليب اللغة، وىو يتكوف من حرؼ نداء ومنادى، أما اؼبنادى فعرفو           

 و اسم يقع بعد حرؼ نداء.اؼبصنف بأن
 إذف: فكل اسم يقع بعد حرؼ النداء فهو اؼبنادى، وىو اؼبعقود لو الباب ؼبعرفة ضبطو وإعرابو.

 وأما حرؼ النداء فحصرىا.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

. قولو: وأحرف النداء، ياء:                                            ً ويو أـ أحرؼ النداء وأشهرىا وأكثرىا استعماال 
وؼ النداء، فبعضها للقريب، وبعضها ويبكن أف تنادي حبر  قولو: والهمزة، وأيا، وأي، وىيا:
 للبعيد، وبعضها مشًتؾ بُت القريب والبعيد.

والذي يهمنا ؼ يهذا الباب معرفة إعراب اؼبنادى، كيف نعرب اؼبنادى؟ اؼبنادى علمنا أنو من 
ً                                         ً                  ً               اؼبنصوبات، حكمو دائم ا النصب، لكن إعرابو ىبتلف، فمرة يكوف مبني ا، ومرة يكوف منصوب ا، مرة يكوف مبن  ً  ي ا                   

                                          ً          ً               على ما يرفع بو، يف ؿبل نصب، ومرة يكوف منصوب ا، أي معرب ا وحكمو النصب. 
قولو: والمنادى نوعان: األول: ما كان اسًما واحًدا، ويدل على معين، فهذا يبنى على ما يرفع 

ً               فاؼبنادى نوعُت، األوؿ يكوف اظب ا واحد ا، كلمة واحدة. بو:      ً                           
 مثاؿ: ؿبمد، ؿبمداف، ؿبمدوف.

 ت.فهذه كلما
                                                            ً      ً                 بينما عبد اهلل، وصديقي، كلمتاف، لكن ىنا ال بد أف يكوف اؼبنادى اظب ا واحد ا، ويدؿ على معُت، 

 اؼبنادى معُت ؿبدد معروؼ.
ُ   مثاؿ: يا ؿبمد .              

فمحمد اسم واحد، واؼبنادى معُت ؿبمد معروؼ، وحكمو أنو يبٍت على ما يرفع بو، يف ؿبل نصب، 
ُ                        فيا ؿبمد : مبٍت على الضم، يف ؿبل نص ب، ويا: حرؼ نداء، مبٍت السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، فهي       

ٍ                          حرؼ تعرب إعراب اغبروؼ، وؿبمد : مناد ، مبٍت على الضم، يف ؿبل نصب.       ُ                           
ٍ                          مثاؿ: يا ؿبمداف. ؿبمداف: مناد ، مبٍت على األلف، يف ؿبل نصب.                            

ٍ                          مثاؿ: يا ؿبمدوف. ؿبمدوف: مناد  مبٍت على الواو، يف ؿبل نصب.                            
ع القلم. طالب: منادى، وىو اسم واحد، واؼبراد بو معُت، فنبٍت على ما يرفع بو، مثاؿ: يا طالب د 

: منادى، مبٍت على الضم، يف ؿبل رفع. ُ                                 فنقوؿ لو: يا طالب  دع القلم. يا: حرؼ نداء، وطالب                                ُ                  



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

. مناد  مبٍت  : كلمة، ونريد هبا طالب معينُت، فنقوؿ: يا طالب  ٍ      مثاؿ: يا طالب اجتهدوا. طالب        ُ                                          ُ                         
 يف ؿبل نصب. على الضم،

: ىذا النوع الثاين من اؼبنادى، وىذا يشمل ما لو كاف قولو: واآلخر ما سوى ذلك وىو منصوبًا
 اؼبنادى أكثر من اسم.

 مثاؿ: عبد اهلل، عبد الرضبن، إماـ اؼبسجد، صديق زيد، أستاذ اؼبادة، وكبو ذلك.
ٍ                  أو كاف اؼبنادى غَت معُت، فحكم اؼبنادى حينئذ  يكوف منصوب، فكلم ة منصوب ىذا مصطلح،                                       

 وسبق أف عرفناىا يف باب اؼبعرب واؼببٍت، ومنصوب ما نقولو إال ؼبن كاف حكمو النصب، وىو معرب.
ٍ                                       مثاؿ: يا عبد  اهلل . يا: حرؼ نداء، وعبد : مناد ، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة، وىو مضاؼ،        َ                     ِ    َ            

 واهلل: مضاؼ إليو ؾبرور.
ِ                 مثاؿ: يا إماـ  اؼبسجد . يا: حرؼ نداء،  ٍ                                       وإماـ : مناد ، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة، وىو مضاؼ،             َ             َ    

 واؼبسجد: مضاؼ إليو.
ً   مثاؿ: يا أستاذ  اؼبادة . كذلك أيض ا.           ِ      َ               

             ً                                              ً      ً                   مثاؿ: يا طالب ا اجتهد يف دروسك. طالب: اؼبنادى، لكن ال أريد طالب ا معين ا، وإمبا أريد كل من 
         ً                                 : يا طالب ا اجتهد. بينما إذا أردت طالب معُت                           ً                        يتصف هبذه الصفة، أخاطبهم صبيع ا، فاؼبراد غَت معُت، فنقوؿ

ُ                                                        ً                       أقوؿ: يا طالب  اجتهد. فلهذا لو كنت تتكلم يف طابور الصباح تقوؿ: يا طالب ا اجتهد. لكن لو قلت يا              
ٍ                               طالب، وأنت تريد ؾبموعة الطالب الذين أمامك يف اؼبدرسة، حينئذ  كانوا معينُت، ال تريد كل الطالب                                                       

. ألنك تريد ىذه اجملموعة، الذين يف العامل، أنت زباط ُ                        ب اآلف ىذه اجملموعة اليت أمامك، فتقوؿ: يا طالب                                          
ً             واػبطيب يقوؿ: يا غافال  اذكر اهلل. ألنو ال يريد غافال  معين ا، وخطيب عرفة يقوؿ: يا حاج ا احفظ حجك.                           ً     ً                         ً                    

ً                                       وأنت إذا كنت يف اػبيمة يف مٌت ورأيت حاج ا عطش ا، أردت أف تدعوه لكي يدخل ويشرب، تقوؿ       ً لو: يا                                   
ً                                                         حاج  تفضل. يأيت وحده، ولو قلت: يا حاج ا تفضل. يأتيك كل من يف مٌت، ىذا الفرؽ، ىذه الدقة اؼبتناىية                                  ُ   
ٍ                           يف اللغة العربية للداللة على ما يف النفس البشرية من مشاعر واختالفات معاف  وكبو ذلك، بدؿ ما يفصل، يا                                                                     

ً            ً          حاج أريدؾ وحدؾ، تفضل، يا حاج ا أريدكم صبيع ا، تفضلوا ً    ، فقط يبيز ىذا اؼبعٌت حبركة، يا حاج ، يا حاج ا،                                     ُ                               



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

وىذه من دقة اللغة العربية اليت ال ذبدىا يف كثَت من اللغات إال بأف تأيت جبملة طويلة أو بكالـ طويل، فلهذا 
        ً                                                      ً                              ذبدوف مثال  من ينظر يف الًتصبة ويتعامل مع الًتصبة، لو أردت أف تًتجم مثال  سطر من اللغة العربية، ستحتاج 

ىل ثالثة أو أربعة أسطر من اإلقبليزية لكي تًتصبها  ألف ما يستطيع أف يًتجم اؼبعٌت الصغَت بكملة مقابلة، إ
 ربتاج إىل كالـ كثَت لكي تًتجم ىذه اؼبعاين.

ً           مثاؿ: يا رحيم ا بالعباد ارضبنا. اؼبنادى: رحيم ا بالعباد.                              ً              
ُ                                        مثاؿ: يا رحيم  ارضبنا. رحيم  ألنو كلمة مفردة، اسم واحد،  ويدؿ على معُت.             

ُ                            مثاؿ: يا عافر  اغفر لنا. نبٍت وال ننصب ىنا.              
َ                                 مثاؿ: يا غافر  الذنب. ىذا النوع الثاين، غَت معُت.              

              ً                        ً                                          مثاؿ: يا غافر ا للذنوب. ألنك تنادي غافر ا للذنوب، ما تنادي غافر فقط يف ىذه العبارة.
 فهذا ىو ما يتعلق باؼبنادى.

اؼبنصوبات اؼبكمالت للجملتُت، لننتقل بعد ذلك إىل وهبذا نكوف قد انتهينا حبمد اهلل من 
 اجملرورات.

 *** اؼبنت ***
 المجرورات: وىي نوعان: االسم المجرور بحرف جر، واالسم المجرور باإلضافة.

 *** الشرح ***
اجملرورات قليلة يف مقابل اؼبنصوبات، وكذلك اؼبرفوعات، وسيأيت أف األكثر اؼبنصوبات، مث 

جملرورات، واجملرورات كما يقوؿ: ىي نوعاف. ألاها إما أف ذبر حبرؼ، أو ذبر بإضافة، وقد اؼبرفوعات، مث ا
عرفنا من قبل يف اؼبعرب واؼببٍت أف اعبر خاص باألظباء، فلهذا لن يكوف يف اعبر إال اسم، إما اسم مسبوؽ 

 حبرؼ جر، أو اسم مضاؼ، فلهذا صار نوعُت.
 نبدأ باألوؿ اجملرور حبرؼ اعبر.

 ؼبنت ****** ا



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٗٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

االسم المجرور بحرف الجر: وىو االسم المسبوق بحرف جر، وحروف الجر ىي، ِمْن، 
وإلى، وعن، وعلى، وفي، والالم، والباء، والكاف، وربا، ومذ، ومنذ، وحتى، وأحرف القسم وىي، 

لمساجد الباء، والواو، والتاء، وأحرف االستثناء وىي، عدا، وخال، وحاشا، نحو واهلل: إن المشَي إلى ا
 في الظلِم بسكينة متعة للمؤمنين.

 *** الشرح ***
االسم اجملرور حبرؼ جر أمره سهل واضح  ألف حروؼ اعبر حروؼ ظباعية، تتبعها العلماء 
ٍ                                              وحصروىا لنا حصر ا، فكلما جاء اسم بعد حرؼ  من ىذه اغبروؼ فأف حكمو اعبر، فإف كاف ىذا االسم                         ً               

                          ً                               اعبر، وإف كاف ىذا االسم مبني ا فهو يف ؿبل جر، ومل تكوف لو عالمة      ً                            معرب ا فهو ؾبرور، وستظهر عليو عالمة
 جر، ىذا كلو شرح من قبل.

ٍ   مثاؿ: سلمت على ؿبمد . على: حرؼ جر، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، وؿبمد :                                                        ٍ                  
 اسم ؾبرور بعلى، وعالمة اعبر الكسرة.

 جر، مبٍت السكوف. مثاؿ: سلمت على ىذا. على: حرؼ جر، وىذا: اسم يف ؿبل
 وسبق شرح ذلك.

قولو: وحروف الجر ىي، ِمْن، وإلى، وعن، وعلى، وفي، والالم، والباء، والكاف، وربا، ومذ، 
ذكر اؼبصنف ىنا حروؼ اعبر، ومنها حروؼ  ومنذ، وحتى، وأحرف القسم وىي، الباء، والواو، والتاء:

 القسم.
 ربا ال تدخل إال على نكرة. وقولو: وربا:

: اسم ؾبرور. مثاؿ: ٍ            ربا أخ  لك مل تلده أمك. ربا: حرؼ جر، وأخ                                  ٍ       
 خاصاف الزماف. وقولو: ومذ، ومنذ:

 مثاؿ: انتظرتك منذ يومُت، انتظرتك مذ يومُت. مذ: حرؼ جر، ويومُت: اسم ؾبرور.
ر { ]القدر:  وقولو: وحتى: ِ           كقولو تعاىل: }ح ىت  م ط ل ع  ال ف ج   ْ  َ  ْ   ِ  َْ  َ    َ              ٘.] 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً   فهي أحرؼ مشهورة جد ا. ، والواو، والتاء:وقولو: وأحرف القسم وىي، الباء                   
 مثاؿ: باهلل، واهلل، تاهلل.

فحروؼ االستثناء قد تأيت حروؼ جر كما  قولو: وأحرف االستثناء وىي، عدا، وخال، وحاشا:
 وضحنا.

 واألمثلة على ذلك واضحة وسهلة.
ٌ         مثاؿ: خرجت من البيت إىل اؼبسجد، جئت لعلمك، ؿبمد  كاألسد ، ؿبمد  بالبيت.      ِ       ً                                             

 
الواو: حرؼ قسم  قولو: نحو واهلل: إن المشَي إلى المساجد في الظلِم بسكينة متعة للمؤمنين:

وجر، مبٍت على الفتح، ال ؿبل لو من اإلعراب، واهلل: اسم ؾبرور، وعالمة جره الكسرة، وإىل: حرؼ جر، 
وللمؤمنُت: اسم ؾبرور  واؼبساجد: اسم ؾبرور بإىل، والظلم: اسم ؾبرور بفي، وسكينة: اسم ؾبرور بالباء،

 بالالـ.
 ننتقل إىل اجملرور الثاين وىو اجملرور باإلضافة.

 *** اؼبنت ***
 ، ٍ   االسم اجملرور باإلضافة: اإلضافة كل اظبُت يدالف على شيء  واحد ا، فاألوؿ منهما يسمى مضاؼ                          ً      ٍ                                             

  ً             رب ا فهو ؾبرور،  ويعرب على حسب موقعو يف اعبملة، واآلخر يسمى مضاؼ إليو، وحكمو اعبر، فإف كاف مع
ٍ               ً                                                           كػ: قلم ظافر ، وإف كاف مبني ا فهو يف ؿبل جر، كػ: قلمك، واإلضافة تكوف على معٌت ثالثة أحرؼ جر             
ٍ                 وىي، يف، كػ: صالة الليل، ومن، كػ: باب خشب، والالـ وىو األكثر، كػ: سيارة ظافر ، وهبب أف وبذؼ من                                                                         

، كػ:  ٍ       اؼبضاؼ ما فيو من تنوين  كػ: باب اؼبسجد، أو نوف                        ٍ ُ       ِ  باب  اؼبسجد ، ومهندس  الشركة .                             ِ       َ    
 *** الشرح ***

ً              ً                 مشكلتها أاها إما أف تكوف سهلة جد ا، أو صعبة جد ا  ألاها تعتمد على  -يا إخواف–اإلضافة                                
الفهم، فال بد أف تفهما، إف فهمتها صارت من أسهل أبواب النحو، وإف مل تفهما صارت من أصعب 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٙٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ؼ يف اإلضافة أاها ال تقع إال بُت اظبُت، ال تقع بُت األفعاؿ أبواب النحو، فاإلضافة، أوؿ ما هبب أف تعر 
وال بُت اغبروؼ وال بُت اسم وفعل أو اسم وحرؼ، أو كبو ذلك، ال تقع إال بُت اظبُت، فإذا عرفت ذلك 
فأنك ستقوؿ: األصل يف األظباء أف كل اسم يدؿ على مسماه، فإذا قلت: قلم. ىذا اسم، يدؿ على أداة 

قلت: األستاذ. ىذا اسم آخر، يدؿ على معٌت آخر غَت السابق، وىو ىذا الذي يشرح، إذف:  الكتابة، وإذا
ً                قلم لو مسمى، واألستاذ لو مسمى آخر، إذا قلت: قلم األستاذ. اظباف ىنا، ونبا مسم ا واحد، وجعلنا                                                                         

    ٍ        ى شيء  واحد، االظبُت يدالف على شيء واحد باإلضافة، فهذه اإلضافة، اإلضافة أف ذبعل االظبُت يدالف عل
وىو األوؿ، الذي يسمى اؼبضاؼ، والثاين يسمى مضاؼ إليو، ىو يذكر فقط من أجل فائدة اؼبضاؼ، إما 
. أي ليس قلم أستاذ أو كبو  ٍ                          تعرفو، كػ: قلم األستاذ، وقلم ؿبمد، أو زبصصو إذا كاف نكرة، تقوؿ: قلم  طالب       ُ                                                                

 ذلك، فهذه ىي اإلضافة.
              ٍ              الوجود على شيء  واحد، وىكذا. اإلضافة: أف ذبعل اظبُت يدالف يف

 مثاؿ: إماـ اؼبسجد. 
                                  ٍ       فهذه إضافة  ألاهما اظباف يدالف على شيء  واحد.

ٌ   مثاؿ: ؿبمد  ناجح .       ٌ          
                                              ٍ       فليست إضافة، فناجح وصف، وبالتايل ال يدالف على شيء  واحد.

 مثاؿ: سيارة الوزير. 
مكتبو، وأتينا بو وجعلناه خلف ىذه إضافة، وقصدنا ىذه الدابة اغبديد اليت سبشي، أما الوزير فهو 

 السيارة لكي نعرؼ السيارة.
 إذف: فاإلضافة أمرىا ؼبن فهما سهل.

 مثاؿ: مسرح اؼبدرسة. 
ً         فهذه أيض ا إضافة.         

 فاإلضافة كما عرفنا تًتكب من جزأين: 
 األوؿ: مضاؼ. 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 الثاين: مضاؼ إليو.
 .واؼبراد ىو اؼبضاؼ، وأما اؼبضاؼ إليو فأنو هبلب لفائدة اؼبضاؼ

لو أردت أف تفهم اإلضافة أكثر، وتسهلها عليك، نقوؿ: ىناؾ بعض الضوابط واألمور اليت تسهل 
: ما ذكره لك اؼبصنف، من أف اإلضافة كل اظبُت يبكن أف تقدر بينهما يف أو من أو                  ً                                                                      اإلضافة، منها مثال 

 الالـ. 
فصالة الليل  :قولو: واإلضافة تكون على معنى ثالثة أحرف جر وىي، في، كـ: صالة الليل

 اظباف، يبكن أف تقدر بينهما يف، أي صالة يف الليل.
 مثاؿ: نـو النهار. أي نـو يف النهار.

 مثاؿ: سهر الليل. أي سهر يف الليل.
 أي باب من خشب. قولو: ومن، كـ: باب خشب:

ٍ  مثاؿ: نافذة حديد، ثوب قطن .                          
 وىكذا.

 واألصل يف اإلضافة أف تقدر الالـ. فاألكثر قولو: والالم وىو األكثر، كـ: سيارة ظافٍر:
 مثاؿ: قلم ؿبمد. أي قلم حملمد.
 مثاؿ: سيارة الوزير. سيارة للوزير.

 مثاؿ: مسرح اؼبدرسة. مسرح للمدرسة.
 مثاؿ: باب اؼبسجد. باب للمسجد.

 فهذه تقرب لكم معٌت اإلضافة.
ً                              ً            وما يقرب اإلضافة أيض ا: أف ىناؾ أظباء ال تقع إال مضاف ا، فما بعدىا مضاؼ إليو، وىناؾ أظباء                    

                            ً                       أغلب ما تستعمل يف اللغة مضاف ا، فما بعدىا مضاؼ إليو.
 مثاؿ: عند، لدى، فوؽ، ربت، أماـ، خلف، يبُت، يسار، فوؽ، ربت.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٛٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فالظروؼ اليت تدؿ على اعبهات النسبية، واألماكن، فهذه الظروؼ أكثر ما تستعمل مضاؼ، فما 
 بعدىا مضاؼ إليو.

، جلست عند بابك، جلست يبُت زيد، جلست خلف زيد، فوؽ الشجرة،                   ٍ مثاؿ: جلست عند زيد  
 فوؽ الكرسي. 

 فهي ظرؼ منصوب، وىي مضاؼ، وما بعدىا مضاؼ إليو.
 وكذلك: كل، وبعض، وغَت. 

 مثاؿ: جاء كل الطالب، قرأت بعض الكتاب، يقولو غَتؾ.
نوٍن، كـ: باَب قولو: ويجب أن يحذف من المضاف ما فيو من تنويٍن كـ: باب المسجد، أو 

ٍ                                      ختم اؼبصنف ىذا الباب حبكم  من أحكاـ اإلضافة، فاؼبضاؼ إذا كاف فيو  المسجِد، ومهندُس الشركِة:                       
 تنوين  ألف اإلضافة كما عرفنا ال تكوف إال بُت اظبُت، وعرفنا أف األصل يف االسم أنو ينوف.

، قلم ، مسجد . ٌ  مثاؿ: باب        ٌ      ٌ          
لهذا يقولوف: ال ذبتمع اإلضافة والتنوين. إما تقوؿ: ىذا فإذا أضفتو فأنك هبب أف ربذؼ التنوين، ف

. تنوف، أو تقوؿ: ىذا باب  اؼبسجد . فتضيف. ِ         باب        ُ                         ٌ    
ٍ   مثاؿ: ىذا إماـ ، أماـ  اؼبسجد ، قلم ، قلم  ؿبمد .      ُ      ٌ      ِ       ُ      ٌ              

وكذلك النوف يف اؼبثٌت وصبع اؼبذكر السامل  ألاهم يقولوف: إف نوف اؼبثٌت، ونوف صبع اؼبذكر السامل 
 وين. مقابلة للتن

ٌ                                                                                    مثاؿ: قلم . مفرد، عليو ضمتاف، الضمة األوىل: عالمة الرفع، والضمة الثانية: تنوين، أو رمز التنوين،          
ٌ                                                                                       إذف: قلم ، عليو ضمة، عالمة إعراب، وتنوين، لو ثنينا قلم، قلماف، األلف يف اؼبثٌت عالمة الرفع، أي مقابل         

 الضمة، والنوف يف اؼبثٌت قلماف، مقابلة التنوين.
ٌ                 ؿبمد ، ؿبمداف، ؿبمدوف. مثاؿ:     

فالواو عالمة الرفع، مقابل الضمة، والنوف مقابل التنوين، فلهذا تأخذ بعض أحكاـ التنوين، فإذا 
 أضفت ربذؼ النوف من اؼبثٌت وصبع اؼبذكر السامل.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ِ  مثاؿ: ىذا باباف. نضيف فنحذؼ النوف، ىذاف بابا اؼبسجد .                                                   
 مثاؿ: قرأت كتابُت، قرأت كتايب النحو.

                      ِ  مهندسوف، مهندسو الشركة . مثاؿ:
                          ِ  مثاؿ: مدرسوف، مدرسو اؼبدرسة .

. ِ  مثاؿ: مسلموف، مسلمو العامل                           
فهذا ما يتعلق باجملرورات، وبو ينتهي الكالـ حبمد اهلل على اؼبكمالت اجملرورات، لننتقل إىل 

 اؼبكمالت التوابع.
 *** اؼبنت ***
عة أشياء: النعت، والمعطوف، والتوكيد، التوابع: ىي ألفاٌظ تتبع ما قبلها في إعرابو، وىي أرب

 والبدل.
 *** الشرح ***

التوابع ىي بالتتبع أربعة أشياء: النعت، واؼبعطوؼ، والتوكيد، والبدؿ، والتوابع صبع تابع، والتابع ىو 
،                              ً        ً      ً     ً            ً                              الذي يتبع ما قبلو يف إعرابو رفع ا، ونصب ا، وجر ا، جزم ا، وظبي  تابع ا  ألف ىذه الكلمة ؽبا حكم إعرايب

، ولكن ليس ؽبا حكم إعرايب ثابت كما أنا الفاعل حكمو  واألحكاـ اإلعرابية الرفع والنصب واعبر واعبـز
الرفع، واؼبفعوؿ بو حكمو النصب، واغباؿ حكمو النصب، واؼبضاؼ إليو حكمو اعبر، وىكذا، ولكن لو 

ً       ً                             ً                           حكم ا متغَت ا يتبع فيو ما قبلو، فسميت تابع ا، ويسميو بعضهم بإمعات الن حو  ألاها ليس ؽبا حكم خاص،   
.  وإمبا تتبع يف حكمها ما قبلو، يف الرفع، والنصب، واعبر، واعبـز

 *** اؼبنت ***
 النعت: سبق شرح النعت مع أخيو الحال.

 *** الشرح ***
 سبق ذلك وشرحناه.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٓٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 *** اؼبنت ***
الواو، المعطوف: ىو التابع الواقع بعد حرٍف من أحرف العطف، وأحرف العطف تسعة وىي، 

والفاء، وثم، وأو، وأم، وحتى، وبل، ولكن، وال، مثالو: قرأت في النحِو والفقِو، ودرست النحَو والفقَو 
 فسهل النحُو والفقُو.

 *** الشرح ***
ً                                                                        اؼبعطوؼ أيض ا أمره سهل  ألف أحرفو أحرؼ ظباعية، اؼبعطوؼ لو أحرؼ ظباعية، تتبعها النحويوف           

ٍ             ٍ وحصروىا، فكل حرؼ  يقع بعد حرؼ                                          ً               من ىذه اغبروؼ على معٌت العطف، فيكوف معطوف ا على ما قبلو،                 
                        ً        ً      ً      ً                                                   أي يكوف مثلو يف اإلعراب رفع ا، ونصب ا، وجر ا، وجزم ا، فلهذا قاؿ اؼبصنف يف اؼبعطوؼ: ىو التابع الواقع بعد 

ٍ                حرؼ  من أحرؼ العطف.    
 فأحرؼ العطف تسعة. قولو: وأحرف العطف تسعة:

ٌ  : جاء ؿبمد  وخالد .تدؿ على التشريك، كػ قولو: الواو:       ٌ          
ٌ  كػ: جاء ؿبمد  فخالد . للًتتيب بال مهلة، قولو: والفاء:       ٌ            

ٌ  للًتتيب مع مهلة، كػ: جاء ؿبمد  مث خالد . قولو: وثم:        ٌ                            
 تكوف للتخيَت، أو اإلباحة، كػ: كل تفاحة أو برتقالة. قولو: وأو:
ٌ            تكوف للتخيَت أو التسوية،كػ: جاء خالد  أـ ؿبمد ؟ جاء: فعل قولو: وأـ:         ٌ ، وؿبمد : فاعل، وأـ:                                    ٌ              ماض        ٍ   

ٍ                حرؼ عطف، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، وخالد : معطوؼ على ؿبمد ، مرفوع، وعالمة                 ٌ                                                 
 رفعو الضمة.

كقوؿ: مات الناس حىت األنبياء، وجاء اغبجاج حىت اؼبشاة. ىو حرؼ عطف يدؿ  قولو: وحتى:
، والناس: فاعل، وحىت: حرؼ ٍ                         على الغاية، فمات: فعل ماض  جر، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من                          

 اإلعراب، واألنبياء: معطوؼ على الناس، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، والفاعل:  قولو: وبل: ً        ً                                         لإلضراب، كقولك: ال تأكل تفاح ا بل سبر ا. ال: ناىية، وتأكل: مضارع ؾبزـو                          
ً                                                      أنت، وتفاح ا: مفعوؿ بو، منصوب، وبل: حرؼ عطف، مبٍت على السكوف، ال ؿب                    ً   ل لو من اإلعراب، وسبر ا:          

، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة، فهو أمرؾ أف تأكل سبر ا، والتفاح مسكوت عنو، وىذا  ٍ                                                ً                           معطوؼ على تفاح               
ً                                             معٌت اإلضراب، أنو سكت عنو، ال تأكل تفاح ا، مث أعرض عن ىذا الكالـ وأضرب عنو، وقاؿ: خالص                                     

 فاح سكت عنو، ال اهاؾ وال أمرؾ، خبالؼ.                     ً                  ً       اترؾ ىذا الكالـ، بل سبر ا. أراد أف تأكل سبر ا، والت
ً         ً            حرؼ عطف يدؿ على االستدراؾ، كقولك: ال تأكل تفاح ا لكن سبر ا. لكن: حرؼ  قولو: ولكن:                                            

، منصوب، وعالمة  ٍ                عطف واستدراؾ، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، وسبر ا: معطوؼ على تفاح                  ً                                                    
دراؾ اهاؾ عن األوؿ وأمرؾ بالثاين، فهذا الفرؽ بُت نصبو الفتحة، فاالستدراؾ خبالؼ اإلضراب، فاالست

اإلضراب واالستدراؾ أنو يريد األوؿ وقد اهى عنو، ويريد الثاين وقد أمر بو، أما اإلضراب فأنو يريد الذي 
بعده وقد أمره بو، وأما الذي قبلو فقد أضرب عنو، أي سكت عنو وأعرض عنو، أي غَت الكالـ السابق 

 وتركو.
ً                          حرؼ عطف يدؿ على النفي، كقولك: كل سبر ا ال تفاح ا. كل: فعل أمر، والفاعل:  قولو: وال:        ً                                   

       ً                                                                        أنت، سبر ا: مفعوؿ بو منصوب، وال: حرؼ عطف ونفي، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، 
ٍ                            وتفاح ا: معطوؼ على سبر ، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة.                ً      

بعدىا معطوؼ على ما قبلها، أي مثلو  فهذه تسعة أحرؼ، إذا جاءت على معٌت العطف فأف ما
 يف اإلعراب، ومعانيها كما رأيتم زبتلف. 

 فهذا ما يتعلق باؼبعطوؼ من التوابع.
 *** اؼبنت ***

التوكيد: التوكيد نوعان: لفظي ومعنوي، فالتوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ المراد توكيد، 
بسبعة ألفاظ وىي النفس، والعين، وكال، وكلتا، مثالو: جاء السيُل السيُل، والتوكيد المعنوي يكون 



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

وكٌل، وجميٌع، وأجمع، ومثالها: نجح معٌن نفسو، وأكرمت معًنا نفسو، وسلمت على معٍن نفسو، وأكرم 
 الطالَب نفسو، والطالبين كليهما، والطالب كلهم أجمعين.

 *** الشرح ***
ً                                                  أيض ا من التوابع التوكيد، ىذا باب من أبواب النحو، اظبو التوكيد أو التأكيد، مع أف معٌت التأكيد    

         ً                                                                                   يتكرر كثَت ا يف النحو، فنقوؿ: اؼبراد بالتأكيد يف ىذا الباب ىو التأكيد النحوي احملصور يف ىذين القسمُت 
ً                                                                  القادمُت. أما التأكيد الذي نذكره دائم ا يف النحو فهو التأكيد البالغي، أي اؼبعٌت، مثل: إف  وأف  للتأكيد كما                                     

 فهذا بالغة، أما التأكيد النحوي فاؼبراد بو ىذين النوعُت.قلنا، 
 قولو: التوكيد نوعان: لفظي ومعنوي، فالتوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ المراد توكيده:

 فالتوكيد اللفظي أمره سهل، أف تأيت إىل لفظ من األلفاظ وتكرره  ألنك تريد التأكيد عليو.
فردبا أحد ما ظبع السيل األوىل فتؤكد بالثانية، وىذا بالكالـ  قولو: مثالو: جاء السيُل السيُل:

، السيل : فاعل، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة، والسيل : تأكيد  ُ         يتضح أكثر من اؼبكتوب، جاء: فعل ماض                                         ُ        ٍ                                 
 للسيل األوؿ، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة.

، والث ٍ       ويبكن أف تؤكد جاء، جاء جاء السيل، فالفعل األوؿ جاء: فعل ماض   اين: تأكيد لألوؿ.                                                        
ُ                                                   ويبكن أف تقوؿ: جاء السيل  جاء السيل . فجاء السيل األوىل: فعل وفاعل، وجاء السيل الثانية:            ُ                       

 تأكيد لألوىل.
 فهي للتأكيد، أي للتقوية.

قولو: والتوكيد المعنوي يكون بسبعة ألفاظ وىي النفس، والعين، وكال، وكلتا، وكٌل، وجميٌع، 
 ن التأكيد، ويكوف بسبعة ألفاظ حبسب التتبع واالستقراء.ىذه النوع الثاين م وأجمع:

 تؤكد هبما اؼبفرد واؼبثٌت واعبمع. وقولو: النفس، العين:
ٌ                مثاؿ: جاء ؿبمد  نفسو. يف الرفع.              

ً                 مثاؿ: أكرمت ؿبمد ا نفسو. يف النصب.                



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ              مثاؿ: سلمت على ؿبمد  نفسو. يف اعبر.                   
 مثاؿ: جاء احملمدوف أنفسهم. عندما ذبمع.

 اء احملمداف أنفسهما، أو نفسانبا. لكن األفضل اعبمع.مثاؿ: ج
 وكذلك العُت.

ٌ                 مثاؿ: جاء ؿبمد  عينو. دبعٌت نفسو.              
ٍ       مثاؿ: سلمت على ؿبمد  عينو.                   

ً        مثاؿ: أكرمت ؿبمد ا عينو.                
 فهما لتأكيد اؼبثٌت، فكال للمذكر، وكلتا للمؤنث. وقولو: كال وكلتا:

 مثاؿ: جاء احملمداف كالنبا.
 مدين كليهما.مثاؿ: أكرمت احمل

 مثاؿ: سلمت على احملمدين كليهما.
 مثاؿ: قبحت الطالبات كلتانبا.

 مثاؿ: أكرمت الطالبتُت كلتيهما.
 مثاؿ: ظبلت على الطالبتُت كلتيهما.

                                                      ً  فهذا لتأكيد اعبمع بل لتأكيد كل ما لو أجزاء، سواء كاف صبع ا  قولو: وكل، وجميع، وأجمع:
اء يف داخلو، وؽبذا تقوؿ: جاء الطالب كلهم. وتقوؿ: جاء اعبيش كلو.                   ً             حقيقة، أو كاف مفرد ا لكن لو أجز 

 مع أف اعبيش واحد، لكن لو أجزاء.
 مثاؿ: قرأت الكتاب كلو. ألف الكتاب لو أجزاء.
 مثاؿ: قبح الطالب صبيعهم، قبح الطالب أصبع.

م الطالَب قولو: ومثالها: نجح معٌن نفسو، وأكرمت معًنا نفسو، وسلمت على معٍن نفسو، وأكر 
: مفعوؿ بو،  نفسو، والطالبين كليهما، والطالب كلهم أجمعين: َ             أمثلة على التوكيد اؼبعنوي، الطالب                                



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٗٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

وكلهم: توكيد معنوي، منصوب للطالب، وىو مضاؼ، وىم: مضاؼ إليو، ألننا قلنا: كل ضمَت اتصل 
ٍ                        باسم فهو مضاؼ إليو، وأصبعُت: توكيد معنوي ثاف  للطالب، منصوب، وعالمة نص بو الياء، معٌت ذلك أف                                          

ٌ        التأكيد قد يتكرر، على حسب قوة التأكيد الذي تريد، قد تقوؿ: جاء ؿبمد . أو تقوؿ: جاء ؿبمد  نفسو.                    ٌ                                                                 
ٌ                                        أو تقوؿ: جاء ؿبمد  نفسو وعينو. على حسب التوكيد الذي تريد.                 

 مثاؿ: جاء اعبيش كلو، جاء اعبيش كلو أصبعوف. 
ئ ك ة  ك ل ه   ُ    ُ مثاؿ: }ف س ج د  ال م ال    ُ َ  ِ َ  َ  ْ   َ  َ  َ َ          م  أ صب  ع وف { ]اغبجر:        َ    َُ ْ ، ٖٚ[، ]ص: ْٖٓ  َ  ٍ   [. }ف س ج د {: فعل ماض            َ  َ  َ  َ    

ئ ك ة {: فاعل مرفوع، }ك ل ه م {: توكيد معنوي مرفوع للمالئكة، وىو مضاؼ، وىم: مضاؼ إليو،  ْ                                                         }ال م ال   ُ    ُ                  ُ َ  ِ َ  َ  ْ  
، مرفوع، وعالمة رفعو الواو. ٍ                           }أ صب  ع وف {: توكيد ثاف              َ   َُ ْ  َ  

  وىو البدؿ.ىذا ىو التوكيد، ننتقل إىل التابع الرابع واألخَت
 *** اؼبنت ***

البدل: ىو التابع المقصود بالحكم، وضابطو صحة حذف المبدل منو قبلو، وىو أربعة أنواع: 
بدل كل من كل، كـ: أحب الصديق أبا بكٍر، وبدل بعض من كل، كـ: بكى الصديُق عيناه هلل، وبدل 

 الصحابة عمُر أبو بكٍر.اشتمال، كـ: فضَل الصديق إيمانو الصحابة، وبدل غلٍط، كـ: أفضل 
 *** الشرح ***

                                                 ً     ىو أسلوب من أساليب العربية يكوف اؼبقصود بالكالـ شيئ ا غَت  -يا إخواف–البدؿ يف اغبقيقة 
الذي قدمتو وصرحت بو يف أوؿ الكالـ، يعٍت أنت اآلف أكلت نصف تفاحة، أردت أف زبربنا بذلك 

اؼبعٌت اغبقيقي الذي حدث، فإذا قلت: أكلت            ً       ً                            حقيقة، صروب ا مباشر ا، تقوؿ: أكلت نصف تفاحة. ىذا
      َ                                                                                   التفاحة . فليس بصحيح، لكن قد تقوؿ العرب: أكلت التفاحة نصفها. أين اؼبقصود باغبكم، يعٍت اؼبقصود 
بالفعل؟ الفعل ىو أكل، األكل وقع على نصف التفاحة، وليس كلها، لكن يف اإلعراب الصناعي ستقوؿ: 

التاء: فاعل، والتفاحة؟ ماذا ستقوؿ فيها؟ ستقوؿ: مفعوؿ بو. طيب أكلت التفاحة نصفها. أكل: فعل، و 
وقع على التفاحة؟ يف الصناعة البد أف تقوؿ:  -األكل–اؼبفعوؿ بو ىو الذي وقع عليو الفعل، ىل الفعل 

                                                                                      َ  أكلت التفاحة، التفاحة: مفعوؿ بو. لكن تعرؼ كيف تلفظ وكيف تنطق النطق الصحيح، أكلت التفاحة  



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

بدؿ، ما البدؿ؟ ىو االسم اؼبقصود باغبكم، ىو االسم اؼبقصود بالفعل، لكنك قدمت  نصفها، نقوؿ:
ٍ                                                ً       اؼببدؿ منو لغرض  من األغراض البالغية، ىنا أسلوب بالغي، قد يكوف مثال  تشويق.               

 مثاؿ: قرأت فتح الباري. 
  ففتح الباري ؾبلدات كثَتة، لكن تقوف من باب التشويق: قرأت فتح الباري اجمللد األوؿ.

 مثاؿ: بنينا اؼبسجد الدور األوؿ. قد تقوؿ ىذا من باب السرور.
ر  اغب  ر اـ  ق ت اؿ  ف يو { ]البقرة:  أ ل ون ك  ع ن  الش ه  ٍ   ِ ِ            مثاؿ: }ي س   َ ِ   ِ  َ َْ    ِ  ْ       ِ  َ   َ  َ  َُ  ْ  َ       ٕٔٚ .] 

أ ل ون ك  ع ن   ، فقاؿ عز وجل: }ي س  ِ  جاءوا يسألوف النيب صلى اهلل عليو وسلم عن األشهر اغبـر  َ   َ  َ  َُ  ْ  َ                                                                
ر {، فالعرب كانوا يعرف ِ                     الش ه   ْ ، معروفة من دين إبراىيم عليو السالـ، وىي األربعة اؼبعروفة، فهم      وف األشهر اغبـر

مل يسألوا عن األشهر اغبراـ  ألاهم يعرفواها، وإمبا سألوا عن القتاؿ، واؼبراد بالسؤاؿ: يسألونك عن القتاؿ، 
{، }ع ن {: حرؼ جر، ر  ق ت اؿ  أ ل ون ك  ع ن  الش ه  ِ           ومع ذلك جاءت اآلية، }ي س   َ      ٍ  َ ِ   ِ  ْ       ِ  َ   َ  َ  َُ  ْ ر {: اسم ؾبرور بعن،                      َ  ِ                  و }الش ه   ْ        

{: بدؿ  ألنو ىو االسم اؼبقصود باغبكم، أي ىو اؼبقصود بالسؤاؿ، يسألونك عن القتاؿ، ؼباذا قدـ  ٍ                                                                                     و }ق ت اؿ   َ ِ    
ٍ                                                       الشهر اغبراـ ىنا، ما قاؿ: يسألونك عن قتاؿ  يف الشهر اغبراـ؟. ىذا أمر بالغي، تبحث يف البالغة ؼباذا قدـ                                         

 الشهر اغبراـ؟.
اؼبقصود بالبدؿ، والبدؿ أربعة أنواع، فلو قاؿ إنساف: مع كل ىذا الشرح ما فهمت البدؿ. فهذا ىو 

                    ً                                نقوؿ: سنحصره لك حصر ا، فهو ؿبصور يف ىذه األنواع األربعة:
، ويسمى البدؿ اؼبطابق. ٍ                      النوع األوؿ: بدؿ كل  من كل        ٍ                   

ٍ  مثاؿ: أحب الصديق  أبا بكر ، جاء ؿبمد  أبو علي .         ٌ          ٍ         َ                 
ونعرفو إذا كاف البدؿ ىو ىو اؼببدؿ منو، إذا كانت العالقة بُت البدؿ واؼببدؿ فهذا بدؿ كل من كل، 

ٌ                                                     منو عالقة كلية، أي ىو ىو، فجاء ؿبمد  أبو علي، فأبو علي ىو ؿبمد، وؿبمد ىو أبو علي، اظبو ؿبمد                                  
، وؿبمد : فاعل، وأبو علي: بدؿ   . فجاء: فعل ماض  ٌ                        وكنيتو أبو علي، فإذا قلت: جاء ؿبمد  أبو علي        ٍ                ٍ         ٌ كل من                                  

 كل  ألف العالقة بينهما عالقة كلية.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٙٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ي ة  ) ِ َ ِ   مثاؿ: }ل ن س ف ع ا ب الن اص       ِ    ً  َ  ْ ي ة  ك اذ ب ة  خ اط ئ ة { ]العلق: ٘ٔ        ََ  ِ َ ٍ           ( ن اص    َ   ٍ َ ِ   َ   ٍ َ ِ ي ة {: بدؿ  ألاها ٙٔ، ٘ٔ   َ  ِ َ ٍ             [. }ن اص   َ     
 ىي الناصية األوىل.

ت ق يم  ) د ن ا الص ر اط  ال م س  َ   مثاؿ: }اى    ِ  َ ْ  ُ  ْ   َ  َ       َ  ِ  ْ ر اط  ال ذ ين  أ نػ ع م ت  ع ل ي ه م  ٙ         ِ  ْ ( ص   َْ َ   َ  ْ  َ  ْ َ   َ   ِ      َ  َ  ِ ر اط  ٚ، ٙ{ ]الفاربة:    َ  [. }ص   َ  ِ     
ر اط {: بدؿ كل  من الصراط. {: ىو ىو الصراط اؼبستقيم، }ص  ٍ            ال ذ ين  أ نػ ع م ت           َ  َ  ِ                            َ  ْ  َ  ْ َ   َ   ِ     

، والفاعل: مستًت تقديره أنا، والصديق:  قولو: كـ: أحُب الصديق أبا بكٍر: : فعل ماض  ٍ                                      أحب           ُ   
وعالمة نصبو األلف  ألنو مفعوؿ بو، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة، وأبا: بدؿ كل من الصديق، منصوب، 

ٍ             مسة، وىو مضاؼ، وبكر : مضاؼ إليو.من األظباء الستة أو اػب                    
  



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٛاجمللس: 
، كنا توقفنا قبل الصالة عند الكالـ على البدؿ، عرفناه، وذكرنا أنو منحصر بسم اهلل الرضبن الرحيم

 يف أربعة أنواع: 
ٍ                     النوع األوؿ: بدؿ كل  من كل. وىذا شرحناه.                   

ٍ                                                                  بدؿ بعض  من كل. وذلك إذا كانت العالقة بُت البدؿ واؼببدؿ منو عالقة جزئية، يعٍت  النوع الثاين:       
            ٌ               أف البدؿ جزء  من اؼببدؿ منو.

                                          ٌ             مثاؿ: أكلت التفاحة نصفها. فنصف التفاحة جزء  من التفاحة.
ٌ                    ٌ         مثاؿ: أعجبٍت زيد  وجهو. فأف الوجو جزء  من زيد.                
َ                 ؿ، قرأت الكتاب  اجمللد األوؿ منو. مثاؿ: قرأت الكتاب أولو، قرأت الكتاب جزأه األو                

، والصديق: فاعل،  ، ومثالو: بكى الصديق عيناه هلل، بكى: فعل ماض  ٍ                  فهذا بدؿ جزء  أو بدؿ بعض                                            ٍ            ٍ           
وعيناه: بدؿ من الصديق  ألف الذي بكى العيناف، فعيناه: بدؿ من الصديق، مرفوع، وعالمة رفعو األلف  

 وهلل: جر وؾبرور.ألنو مثٌت، وىو مضاؼ، واؽباء: مضاؼ إليو، 
النوع الثالث: بدؿ االشتماؿ. وذلك عندما تكوف العالقة بُت البدؿ واؼببدؿ منو ال كلية وال جزئية، 

                                                             ٌ      بينهما عالقة ولكن ىذه العالقة ليست كلية ىو ىو، وال جزئية يعٍت جزء  منو.
ٌ                                                      مثاؿ: أعجبٍت زيد  علمو. العلم ليس عالقتو جزئية وال كلية بزيد  ألف اعبزء ىو الذي يبكن أف                

ً                                 تفصلو من كلو، أف تقطعو، أما العلم فليس جزء  من زيد، ولكن زيد ا يشتمل على العلم، وبتوي على ىذا                   ً                                         
 العلم.

ٌ      مثاؿ: أعجبٍت زيد  حسنو، أعجبٍت زيد  كالمو، أعجبٍت زيد  خطبتو، أعجبٍت زيد  خطو.                  ٌ                 ٌ                 ٌ                
ر  اغب  ر اـ  ق ت اؿ  ف يو { }مثاؿ:  أ ل ون ك  ع ن  الش ه  ٍ   ِ ِ   ي س   َ ِ   ِ  َ َْ    ِ  ْ       ِ  َ   َ  َ  َُ  ْ                             ً     . فالقتاؿ ليس ىو الشهر وال جزء  من [ٕٚٔ]البقرة: َ 

 {: بدؿ اشتماؿ من الشهر. ِ َ  ٍ ق ت اؿ  الشهر، ولكن الشهر يشتمل عليو، فنقوؿ: }
، والصديق: فاعل، وإيبانو: ىو اؼبقصود  ٍ                                    مثاؿ: فضل  الصديق إيبانو الصحابة. فضل: فعل ماض                                     َ         

 ست كلية وال جزئية، فنقوؿ: إيبانو: بدؿ اشتماؿ.بالكالـ  ألنو الذي فضل، والعالقة بُت اإليباف والصديق لي



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٛٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

النوع الرابع: بدؿ غلط. وىذا واضح، ويكوف يف الكالـ اؼبرذبل، عندما تنطق بكلمة خطأ، فتأيت 
ٍ                                       بعدىا بالكلمة الصواب، فتكوف الكلمة الصواب بدؿ غلط  من ىذه الكلمة اػبطأ، كأف تقوؿ لزميلك:                                                  

ً                                 لم ا. فتقوؿ: أعطٍت دفًت ا قلم ا. فهذا يظهر يف الكالـ، لكن عندما         ً                       أعطٍت دفًت ا. وأنت أردت أف تقوؿ: ق     ً                   ً  
ً                                                ً            تكتب ستكوف النتيجة، أعطٍت دفًت ا قلم ا، ويف اإلعراب تكوف: أعطٍت: الياء: مفعوؿ أوؿ، ودفًت ا: مفعوؿ بو      ً                            

ً              ً                            ثاني ا، وقلم ا: بدؿ من دفًت ا، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة.       ً     
ٌ     مثاؿ: سافر زيد  ؿبمد . فمحمد : بد        ٌ     ٌ  ؿ من زيد، مرفوع، وعالمة رفعو الضمة، وىكذا.             

                                         ً                                فلهذا: ال يتصور وقوعو عن الكالـ اؼبراجع فضال  عن وقوعو يف كالـ اهلل سبحانو وتعاىل.
ُ                         مثاؿ: أفضل الصحابة عمر  أبو بكر . أفضل الصحابة: مبتدأ، وعمر : خرب، مرفوع، وعالمة رفعو                             ٍ         ُ                      

رب يف اغبقيقة، فأبو بكر: بدؿ من عمر، مرفوع، وعالمة الضمة، وأبو بكر: بدؿ  ألنو ىو اؼبقصود، ىو اػب
 رفعو الضمة.

ىذا ما يتعلق بالبدؿ، وىو آخر التوابع، والتوابع آخر اؼبكمالت، وبذلك نكوف قد انتهينا حبمد اهلل 
علية من اؼبكمالت، ومن قبلها انتهينا من اعبملة االظبية ومن اعبملة الفعلية، وىذه الثالثة: أحكاـ اعبملة الف

وأحكاـ اعبملة االظبية واؼبكمالت ىي اليت يدرس فيها األحكاـ النحوية لالسم  ألف القسم الباقي الرابع ىو 
                      ً       ً     ً                                                           إعراب الفعل اؼبضارع، رفع ا ونصب ا وجزم ا، فلهذا نريد أف لبتصر وأف نوجز إعراب االسم  ألف دمو قد تفرؽ 

رورات  ألنو سبق لنا يف باب اؼبعرب واؼببٍت أف االسم يف األبواب السابقة، تفرقت اؼبرفوعات واؼبنصوبات واجمل
يدخلو الرفع والنصب واعبر، ففي مواضع يكوف حكمو الرفع، ويف مواضع يكوف حكمو النصب، ويف مواضع 
يكوف حكمو اعبر، سألتمونا: مىت يكوف حكمو الرفع والنصب وعبر؟ قلنا: سيأيت تفصيل ذلك يف األبواب 

ونقوؿ: إف االسم يكوف حكمو الرفع يف مواضع معينة وىي سبعة، ال بد أف  اليت شرحناىا. نوجز ذلك
ربصرىا وأف تضبطها، وأف تكوف واضحة يف ذىنك، ويكوف حكمو اعبر يف ثالثة مواضع، ال بد أف تكوف 
واضحة يف ذىنك، ويكوف حكمو النصب يف مواضع معينة، سنختصر ذلك يف ىذه اػبالصة، خالصة 

 إعراب االسم.
 نت ****** اؼب



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

خالصة إعراب االسم: يرفع االسم في سبعة مواضع وىي الفاعل، ونائبو، والمبتدأ، وخبره، 
 واسم كان وأخواتها، وخبر إن  وأخواتها، والتابع للمرفوع.

 *** الشرح ***
إذف االسم يكوف حكمو الرفع يف سبعة مواضع، وىي اؼبذكورة، وكلها واغبمد هلل درسناىا من قبل، 

ٌ                                 عليك مثال  يف كالـ فصيح أو مشهور، ؿبمد  رسوؿ اهلل، ؿبمد : تعرفوف مباشرة أف حكمها الرفع  فإذا ورد               ٌ                         ً        
لوجود الضمة، لكن من أي اؼبرفوعات؟ ستتأمل يف ىذه السبعة فقط، لن تتأمل يف النحو كلو  ألف 

: كذلك يف اؼبرفوعات خرب. ُ                      اؼبرفوعات سبعة، ستجد أاها مبتدأ، ورسوؿ                                      
واضع سينحصر حبثك يف مواضع معينة، ولن تضيع يف النحو كلو، وتقوؿ: فإذا ضبطت ىذه اؼب

 النحو صعب. 
 *** اؼبنت ***

والجر في ثالثة مواضع، وىي االسم المسبوق بحرف جر، واالسم إذا وقع مضاف إليو، 
 والتابع لمجرور.

 *** الشرح ***
يسبق حبرؼ جر، أف يقع مضاؼ                               ً                         إذف: فاعبر يف األظباء قليل، منحصر ا يف ىذه اؼبواضع الثالثة: أف

                  ً        إليو، أف يكوف تابع ا جملرور.
 *** اؼبنت ***

وينصب في مواضع عدة، وىي المفاعيل الخمسة: بو، وفيو، معو، ولو، ومعو، والمطلق، وخبر  
كان وأخواتها، واسم إن  وأخواتها، والحال والتمييز، والمستثنى في أكثر أحوالو، والمنادى والتابع 

 للمنصوب.
 * الشرح *****



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٓٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

: النصب مهيع عربية. أي الطريق األوسع األكرب، أكثر -رضبو اهلل تعاىل–يقوؿ اإلماـ الكسائي 
الكالـ جاء على النصب، ومقصود العريب يف ذلك أف يكوف أكثر كالمها على األخف، كيف ذلك؟ ألف 

ٌ  عالمتو األصلية الفتحة، والفتحة أخف اغبركات، ال شك أف ؿبمد ا أخف ؿبمد            ً ٍ            وأخف ؿبمد ، فإذا كثر                                                            
النصب يف كالمهم كاف أكثر كالمهم على األخف، واؼبنصوبات كثَتة وىبتلفوف يف عدىا  لكثرهتا، وأكثر 
، وبعضهم يفصل                                                                      ً              اختالفهم يف العد إمبا يكوف يف التفصيل واإلصباؿ، بعضهم هبمل فيكوف العدد قليال 

ؼبفعوؿ فيو، واحد، وبعضهم يقوؿ: ال، ظرؼ زماف                ً       ً                       فيكوف العدد كثَت ا، فمثال  بعضهم يعد يف اؼبنصوبات ا
                                                        ً                                  وظرؼ مكاف. صاروا اثنُت، فيختلف العد هبذه الصورة، بعضهم مثال  يعد اسم إف  وأخواهتا، واحد، بعضهم 
                                                                                           يقوؿ: ال، اسم إف  وأخواهتا، واسم ال النافية للجنس. فأكثر ىذا اػبالؼ إمبا يعود إىل التفصيل واإلصباؿ، 

 اىا من قبل.وىي على ما شرحن
 وشرحناىا من قبل. قولو: المفاعيل الخمسة: بو، وفيو، ولو، ومعو، والمطلق: 

                                           وعرفنا أف ال النافية للجنس تعمل عمل إف ، فال  قولو: وخبر كان وأخواتها، واسم إن  وأخواتها:
 حاجة لذكرىا وإفرادىا.

ستثٌت يف أكثر أحوالو يكوف عرفنا أف اؼب قولو: والحال والتمييز، والمستثنى في أكثر أحوالو:
، يف االستثناء التاـ اؼبنفي، فإذا كاف بدال  ىبرج من االستثناء،       ً                                 ً                                      ً                  منصوب ا على االستثناء، ولكنو قد يكوف بدال 

 فلهذا قاؿ: يف أكثر أحوالو.
ً               أيض ا من اؼبنصوبات. قولو: والمنادى والتابع للمنصوب:    

 ثالثة مواضع، وينصب فيما سوى ذلك، ىذا  فاػبالصة: أف االسم يرفع يف سبعة مواضع، وهبر يف
                                                                           كل إعراب االسم، ليبقى لنا إعراب الفعل اؼبضارع، نستمتع بو فيما بقي  من الوقت.

 *** اؼبنت ***
إعراب الفعل المضارع: الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم، فينصب إذا سبق بناصٍب، 

 جازٍم. ويجزم إذا سبق بجازٍم، ويرفع إذا لم يسبق بناصٍب وال



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 *** الشرح ***
ٍ             إعراب الفعل اؼبضارع عرفناه يف باب اؼبعرب واؼببٍت، أف اؼبضارع ال بد لو من حكم  إعرايب، وأف                                                                      
، فمىت يكوف حكمو الرفع، ومىت يكوف حكمو النصب، ومىت  األحكاـ اليت تدخلو ىي الرفع والنصب واعبـز

؟ اػبالصة يف ذلك أنو إف سبق بناصب فحك ، يكوف حكمو اعبـز مو النصب، وإف سبق جباـز فحكمو اعبـز
إف –وإف مل يسبق بناصب وال جباـز فحكمو الرفع، ستقولوف: ما نواصبو وما جوازمو؟. نقوؿ: ىذه ستأيت 

 بعد قليل، فنبدأ بنصب الفعل اؼبضارع. -شاء اهلل
 *** اؼبنت ***

إذن، والم نصب الفعل المضارع: ينصب المضارع بعد عشرة أحرف، وىي أن، ولن، وكي، و 
التعليل والم الجحود، وحتى، وأو التي بمعنى إلى أن، أو بمعنى إال أن، وفاء السببية، وواو المعية، 

 مثالها: يجب أن أجتهد، ولن أىمل، كي أستفيد، إذن أنجح.
 *** الشرح ***

ٍ              نصب الفعل اؼبضارع، الفعل اؼبضارع بالتتبع قبد أنو ينتصب إذا وقع بعد حرؼ  من ىذه اغبروؼ                                                                    
 العشرة، عشرة أحرؼ ينتصب اؼبضارع بعدىا:

، دبهمزة مفتوحة ونوف ساكنة. . وىي أـ الباب، وأكثرىا استعماال  ْ                                ً                          اغبرؼ األوؿ: أ ف   َ            
، أمرت أ ف  أسلم . ، ال بد أ ف  تبكر  َ  مثاؿ: أحب أ ف  ذبتهد ، أرجو أ ف  تسافر       ْ  َ        َ      ْ  َ        َ       ْ  َ        َ      ْ  َ           

: حرؼ نصب، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، وذبتهد   ْ                                                    َ فأ ف  : فعل مضارع، منصوب  َ 
 بأف، وعالمة نصبو الفتحة.

 اغبرؼ الثاين: لن. وىو حرؼ نفي.
، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب،  . لن: حرؼ نفي ونصب  ٍ                                      مثاؿ: لن أنبل ، ولن أتأخر                    َ            َ            

 واؼبضارع منصوب بعده.
 اغبرؼ الثالث: كي. وىو عرؼ تعليل.



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٕٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َ       ً مثاؿ: جئت كي أتعلم ، وبكرت كي أجلس  متقدم                  َ َ                 ا، وسافرت كي أستفيد . كي: حرؼ تعليل                                     
َ                                   ونصب، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، وأتعلم : فعل مضارع منصوب بكي، وعالمة نصبو                                                

 الفتحة.
اغبرؼ الرابع: إذف. وىو حرؼ جواب، أي ال بد أف يتقدمو كالـ، فيأيت بعده كالـ ينبٍت على ىذا 

: سأجتهد يف در  َ        . أقوؿ لك: إذف تنجح . فهذا -إف شاء اهلل–وسي ىذا الفصل                    ً              الكالـ، فإذا قلت مثال                    
جواب لكالمك السابق، أي ينبٍت عليو ويًتتب عليو، إذف: حرؼ جواب ونصب، مبٍت على السكوف، ال 

 ؿبل لو من اإلعراب، وتنجح: فعل مضارع، منصوب، وعالمة نصبو الفتحة.
 . َ   مثاؿ: سأزورؾ ىذه الليلة، إذف أكرمك                                    

ف يتحد اؼبسلموف، إذف ينصروا. إذف: حرؼ جواب ونصب، وينتصروا: فعل مضارع، مثاؿ: ال بد أ
 منصوب، وعالمة نصبو حذؼ النوف.

 اغبرؼ اػبامس: الـ التعليل. الـ دبعٌت التعليل، فلهذا ظبيت الـز التعليل.
َ                                                   مثاؿ: جئت ألتعلم ، سافرت ألستفيد . الالـ: حرؼ تعليل، وأتعلم: فعل مضارع، منصوب، وعالمة               َ                

 نصبو الفتحة.
اغبرؼ السادس: الـ اعبحود. ىذه أسلوب، ال بد أف يهتم الطالب هبذه األساليب، خاصة إذا كاف 
ً          ً                                                                   خطيب ا أو متكلم ا أو كاتب ا، أو يريد أف وبسن من أسلوبو وكبو ذلك، يهتم باألساليب، الـ اعبحود أسلوب           ً    

يت فيو الالـ بعد قولك: ما كاف أو مل يكن. من أساليب العربية، تأيت فيو الالـ بعد ما كاف أو مل يكن، تأ
 يقولوف: كوف منفي. 

َ                                                               مثاؿ: ما كاف زيد  ليهمل . فهذه ما كاف، فنسمي الالـ اليت بعدىا الـز اعبحود، ىي الـ نفي، لكن        ٌ                
 تسمى ىنا الـ اعبحود، إذا وقعت بعد ما كاف أو مل يكن نسميها الـ اعبحود.

َ          مثاؿ: ما كاف ؿبمد  ليسافر  دوف إذف         ٌ َ                        ُ  والديو، ما كاف أخي لَتسب  وىو اجملتهد، ما كاف اإلماـ                                        
َ                    ليتأخر  وىو حاضر غَت مسافر.       

 أو مل يكن.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َ                                                       مثاؿ: مل يكن ؿبمد  ليهمل . الالـ: الـ اعبحود، ويهمل: فعل مضارع، منصوب، وعالمة نصبو        ٌ               
 الفتحة.

 اغبرؼ السابع: حىت. وىي تكوف للتعليل أو للغاية.
َ      مثاؿ: جئت حىت أتعلم ، ساف َ                                            رت حىت أستفيد . حىت: حرؼ تعليل، وأتعلم: فعل مضارع، منصوب،                              

 وعالمة نصبو الفتحة.
َ                                                      مثاؿ: سأنتظرؾ حىت تغيب  الشمس. حىت: حرؼ غاية، وتغيب: فعل مضارع منصوب بعد حىت،                      

 وعالمة نصبو الفتحة.
بو اغبرؼ الثامن: أو. أو سبقت قبل قليل يف أحرؼ العطف، إذا كنت تريد بو العطف، اؼبراد 

التخيَت أو اإلباحة، كل تفاحة أو برتقالة، لكن أو اليت ىنا يف ما ينتصب اؼبضارع بعده، قاؿ اؼبصنف: أو 
اليت دبعٌت إىل أف، أو دبعٌت إال أف. ىذا أسلوباف لطيفاف من أساليب العرب، تأيت أو فيهما غَت حرؼ 

، بل تأيت دبعٌت إىل أف أو إال أف. ٍ                             عطف     
و أحفظ القرآف. ىنا ما يف اؼبسجد، وإمبا تريد أف تقوؿ: سأبقى يف مثاؿ: سأبقى يف اؼبسجد أ

 اؼبسجد إىل أف أحفظ القرآف. 
َ  مثاؿ: الـز العلماء أو تستفيد . أي إىل أف تستفيد .                  َ                            

مثاؿ: أللزمنك أو تعطيٍت حقي. ىنا ما يف عطف، وإمبا تريد أف تقوؿ: أللزمنك إىل أف تعطيٍت 
 حقي.

َ                                                    أقبح . فهنا ما يف عطف، ما يف زبيَت، ليس الكالـ على ذلك، وإمبا مثاؿ: سأجتهد يف دروسي أو    
َ                                                                  تقوؿ: سأجتهد إىل أف أقبح . فأو ىنا جاءت دبعٌت إىل أف، كيف تعرؼ أاها دبعٌت إىل أف، لست عاطفة؟ إما                       

ُ            أف ذبعل مكااها إىل أف، سأجتهد أو أقبح ، أي سأجتهد  إىل أف أقبح.            َ                                  
. أنت َ      مثاؿ: سأفتح الباب  أو ينكسر           َ ما زبَت، وإمبا تقوؿ: سأحاوؿ بكل ما أقدر، ولو عصرت إال                  

 أف ينكسر. ألنو إذا أنكسر ما يفتح.
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. ىنا دبعٌت إال أف أو إىل أف، فيجوز الوجهاف ىنا، تقوؿ: سأعاقبك إال  َ                                                               مثاؿ: سأعاقبك أو تعتذر                       
 أف تعتذر أو سأعاقبك إىل أف تعتذر. 

 ها سبب ؼبا بعدىا.اغبرؼ التاسع: فاء السببية. فاء يكوف ما قبل
ٍ       اغبرؼ العاشر: واو اؼبعية. يكوف ما قبلها أو ما بعدىا مع ا يف وقت  واحد.        ً                                                    

ً                                                          أيض ا أسلوباف لطيفاف من أساليب العربية، سبيزنبا بأاهما يدالف على  -فاء السببية وواو اؼبعية–ونبا    
ً                 أف ما بعدىا منبٍت على ما قبلها، أي جواب، فهما أيض ا من أحرؼ اعبواب.                                                 

َ   ؿ: اجتهد، فتنجح ، اجتهد وتنجح . مثا              َ                
َ                    ففاء السببية وواو اؼبعية تكوف دبعٌت الـ التعليل، اؼبعٌت العاـ، أي اجتهد لتنجح ، اجتهد، ماذا يًتتب                                                                        
َ                                 على ذلك، جواب ذلك، جزاء ذلك؟ اجتهد فتنجح ، اجتهد وتنجح ، ىنا ما يف عطف، اجتهد وتنجح  ألف               َ                                        

 فاء سببية أو واو معية.تنجح: مضارع، واجتهد: أمر، وإمبا ىذه 
مثاؿ: اجلس يف اؼبسجد فتحفظ القرآف، شارؾ يف اغبلقة فتحفظ القرآف. أي لتحفظ القرآف، فما 

 قبلها سبب ؼبا بعدىا.
                                                           ً                            فإذا جاءت الفاء والواو دبعٌت الـ التعليل، دبعٌت أف ما بعدىا منبن ا وجواب وجزاء ؼبا قبلها، فأف 

ٍ                    اؼبضارع حينئذ  ينتصب بعد فاء السب  بية وبعد واو اؼبعية.           
ّ  مثاؿ: تعاؿ  مبكر ا وتستفيد ، تعاؿ  مبكر ا فتستفيد .         ً      َ       َ         ً      َ           

 مثاؿ: ىل من سائل وأجيبو؟.
 مثاؿ: )ىل من سائل فأعطيو(.

إذف: فنصب الفعل اؼبضارع يكوف يف عشرة مواضع، بعد عشرة أحرؼ، ىذا الذي يهمنا يف 
اىا عند صبهور العلماء ال ينصب منها إال األربعة اؼبوضوع، لكٍت أشَت إىل أف ىذه األحرؼ العشرة اليت ذكرن

األوؿ: أف ولن وكي وإذف، وأما الستة األخَتة فأاها ال تنصب اؼبضارع بنفسها، وإمبا اؼبضارع بعدىا منصوب 
ْ                                                                      بأف ؿبذوفة، يقولوف: أ ف  مضمرة. وتفصيل ذلك يف الشرح اؼبتوسط أو الكبَت، لكن اؼبتفق عليو أف اؼبضارع   َ                   
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ٍ               ه األحرؼ، هبا أو بغَتىا موضوع آخر، لكن اؼبضارع إذا وقع بعد حرؼ  من ىذه اغبروؼ ينتصب بعد ىذ                                                          
 العشرة فأنو ينتصب.

 ننتقل إىل جـز اؼبضارع.
 *** اؼبنت ***

جزم الفعل المضارع: يجزم المضارع بعد خمسة أشياء وىي، لم، ولم ا، وال الناىية، والم 
ما، وَمْن، وما، ومهما، ومتى، وإيان، وأين، وأَن ى، األمر، وأدوات الشرط الجازمة وىي، إن، وإذ

وحيثما، وكيفما، وأيُّ، فاألربعة األولى أحرف تجزم فعاًل واحًدا، كـ: لم يذىب، ولم ا يذىب، وال 
تذىب، ولتذىب، والجازم الخامس يجزم فعلين: األول: يسمى فعل الشرط، واآلخر: يسمى جواب 

 دُع يسمعو اهلل، أين تجلس تستفد.الشرط، كـ: إن تأتي أكرمك، من ي
 *** الشرح ***

 حصر اؼبصنف جـز الفعل اؼبضارع بأنو يكوف بعد طبسة أشياء، مث عدىا.
أدوات الشرط طبسة أشياء:  :لم، ولم ا، وال الناىية، والم األمر، وأدوات الشرط الجازمةقولو: 

لنهاية، ىذه حروؼ، وأما أدوات الشرط اعبازمة فهي                                                  األوؿ والثاين والثالث والرابع، مل وؼب ا والـ األمر وال ا
 متعددة.

 معناىا النفي. وقولو: لم:
{ ]اإلخالص: مثاؿ: مل أذىب، مل يذىب، مل تذىب،  ْ           }مل   ي ل د  و مل   ي ول د   َ  ُ َْ  َ   ْ  َِ  َْ  ٖ]. 

. ، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، واؼبضارع بعده ؾبزـو  فلم حرؼ نفي وجـز
ً   أيض ا. فحرؼ نفي وقولو: لم ا:    

                      ، ؼب ا نذىب، ؼب ا يذىب.          ، ؼب ا تذىب              مثاؿ: ؼب ا أذىب
                                س: ما الفرؽ بُت نفي مل ونفي ؼب ا؟.
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                                                                                        جػ: قالوا: إف مل نفيها نفي مطلق، وأما ؼب ا فنفيها لنفي قريب اؼبتوقع. تنفي اؼبتوقع حدوثو، أي 
قريب، نفي اؼبتوقع، أما إذا قلت لك:                                                             عندما أقوؿ: ؼب ا أذىب. أنا أنفي أين ذىبت، وأخربؾ أف ذىايب متوقع 

مل أذىب. ىذا نفي مطلق، أين نفيت الذىاب فقط، ومل أخربؾ أف ذىايب قريب أو بعيد، مل أخربؾ بشيء، 
                                                                                    لكٍت نفيت فقط الذىاب، فإذا قلت لك: مل أصل. أنفي وصويل، نفي مطلق، لكن إذا قلت: ؼب ا أصل. 

 وىكذا.أخربؾ أين مل أصل، وأخربؾ أف وصويل قريب، 
 فلهذا لو تأملتم أساليب القرآف ذبدوه يراعي ىذا األمر.

ن ا و ل م ا ي د خ ل  اإل  يب اف  يف  قػ ل وب ك م  مثاؿ:  ل م  ُ  ْ }ق ال ت  األ  ع ر اب  آم ن ا ق ل  مل   تػ ؤ م ن وا و ل ك ن  ق ول وا أ س   ِ  ُُ   ِ   ُ  َ ِْ    ِ  ُ  ْ  َ     ََ   َ  ْ  َ ْ  َ    ُ  ُ  ْ  ِ  ََ     ُ ِ ْ  ُ  َْ   ْ  ُ     َ   ُ  َ  ْ َ ْ    ِ  َ َ  } 
ِ    ِْ َ  ُ و ل م ا ي د خ ل  اإل  يب اف  . }[ٗٔ]اغبجرات:   ُ  ْ  يدخل، وإمبا يبشرىم أف دخولو قريب، مىت ما {: أي أف اإليباف مل ََ     َ 

 استقاموا على متابعة النيب عليو الصالة والسالـ.
{ ]ص: مثاؿ:  ِ       }ب ل  ل م ا ي ذ وق وا ع ذ اب    َ  َ     ُ  ُ  َ     َ  ْ . فهم إىل اآلف مل يذوقوا عذاب إىل اآلف  ألاهم يف الدنيا [ٛ َ 

 والعذاب يف اآلخرة، لكن فيو هتديد ؽبم  ألف ذوقهم ؽبذا العذاب قريب.
                                                                        ً     وؽبذا لو اتصل بك زميل فقاؿ: ىل وصلت أو مل تصل بعد إىل الرياض؟. فإف كنت قريب ا من 
ً                                          الرياض فاألفضل أف تقوؿ: ؼب ا أصل. وإف كنت بعيد ا تقوؿ: مل أصل. ولو قلت وأنت قريب: مل أصل.                                             

 فكالمك صحيح، ولكنك مل تستعمل الفصاحة والبالغة واكتفيت بالنفي اؼبطلق.
        وؼب ا.ىذا الفرؽ بُت مل
 معناىا النهي. قولو: ال الناىية:

. ، وتلعب: فعل مضارع ؾبزـو  مثاؿ: ال تلعب، ال تتأخر. ال: حرؼ اهي وجـز
 معناىا األمر. قولو: الم األمر:

. ، وتدرس: فعل مضارع ؾبزـو  مثاؿ: لتلعب، لتنفق، لتدرس. الالـ: الـ أمر وجـز
ىذه  :يان، وأين، وأَن ى، وحيثما، وكيفما، وأيُّ إن، وإذما، وَمْن، وما، ومهما، ومتى، وإقولو: 

                           ً                                       أدوات الشرط اعبازمة، وىي صبيع ا أظباء سوى إف وإذما فحرفاف، عرفنا ذلك.
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                                                            ً                          وأدوات الشرط اعبازمة معناىا الشرط، والشرط كما سبق أف تبٍت جواب ا على جزاء، وقع األوؿ، وقع 
 معينة ؿبددة ؿبصورة. الثاين، وإف مل يقع األوؿ مل يقع الثاين، ولو أدوات

                                                                                ً       ً  والشرط أدواتو إما جازمة وىي اؼبذكورة ىنا، وإما غَت جازمة وال تعنينا  ألاها ال تعمل شيئ ا ال رفع ا 
، ىذه -إذا تضمنت الشرط–      ً       ً       ً                                             وال نصب ا وال جر ا وال جزم ا، أدوات الشرط غَت اعبازمة مثل: لو، لوال، وإذا 

                    ً   ضارع فأنو يكوف مرفوع ا.أدوات شرط لكن غَت جازمة، إذا وقع بعدىا م
. ألف إذا أداة شرط غَت جازمة، فاؼبضارع بعدىا مرفوع على  ُ                                                     مثاؿ: سآتيك إذا تطلع  الشمس        ُ                    

 األصل.
 أما أدوات الشرط اعبازمة فهي اؼبذكورة ىنا.

 إف ذبتهد تنجح. قولو: ِإْن:و 
 إذما ذبتهد تنجح. قولو: وإذما:و 
ْ            م ن  هبتهد ينجح. قولو: وَمْن:و   َ 
 ما تفعل ذبزى بو. :قولو: وماو 
 مهما تفعل ذبزى بو. قولو: ومهما:و 
ىذه واضح أاها مشًتطة بٍت الشرط واالستفهاـ، والذي يفصل  :ومتى، وإيان، وأين، وأَن ىقولو: و 

بينهما اؼبعٌت، فأنت إذا قلت: أين تسكن؟. ىذا استفهاـ، وإذا قلت: أين تسكن أسكن جبوارؾ. فهذا 
ً                                                                      م ا، فما حكم اؼبضارع بعدىا؟ الرفع  ألننا ما ذكرنا االستفهاـ يف الناصبات وال شرط، فإذا كانت أين استفها

، تقوؿ: أين تسكن   ْ  يف اعبازمات، إذف تقوؿ: أين تسكن ؟. تسكن : فعل مضارع مرفوع، لكن يف الشرط ذبـز                                                   ُ        ُ                             
. تسكن اؼبضارع يف أداة الشرط أين. ْ                                أسكن      

ىت تسافر أسافر معك، مىت تسافر تستفد، وكذلك مىت، تقوؿ: مىت تسافر؟. ىذا استفهاـ، لكن م
        ً  صار شرط ا.
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فاألربعة األولى أحرف تجزم فعاًل واحًدا، كـ: لم يذىب، ولم ا يذىب، وال تذىب، قولو: 
ً                                         عرفنا أاها أحرؼ، وىي ذبـز فعال  مضارع واحد ا، ومث ل: مل يذىب، وؼب ا يذىب، ولتذىب، وال  :ولتذىب           ً                           
 تذىب.

م فعلين: األول: يسمى فعل الشرط، واآلخر: يسمى جواب والجازم الخامس يجز  قولو:
فأدوات الشرط وىي اعباـز : الشرط، كـ: إن تأتي أكرمك، من يدُع يسمعو اهلل، أين تجلس تستفد

                                                          ً                                اػبامس فأاها ذبـز فعلُت مضارعُت  ألف الشرط كما عرفنا أف تبٍت جواب ا على فعل، فالشرط وبتاج إىل فعلُت، 
 ة الشرط ذبـز الفعلُت، فعل الشرط، وجواب الشرط.إف ذبتهد تنجح، فأدا

مثاؿ: إف ذبتهد تنجح. إف: حرؼ شرط، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب، وذبتهد: 
 ، ، وعالمة جزمو السكوف، وفاعلو: مستًت تقديره أنت، وتنجح: جواب الشرط، ؾبزـو فعل الشرط، ؾبزـو

ً          وعالمة جزمو السكوف، ؾبزـو أيض ا بإف، وف  اعلو: مستًت تقديره أنت.                          
 ، ، وجواب الشرط وىو أيض ا ؾبزـو ً         فأسلوب الشرط وبتاج إىل أداة شرط، وفعل شرط وىو ؾبزـو                                                                     

 فأدوات الشرط اعبازمة ذبـز فعلُت: األوؿ نسميو فعل الشرط، والثاين نسميو جواب الشرط.
نقوؿ: إف: حرؼ  إف: أداة الشرط، وىي اسم، فنعرهبا إعراب اغبروؼ، وقولو: إن تأتي أكرمك:

، مبٍت على السكوف، ال ؿبل لو من اإلعراب. وتأيت: فعل الشرط، وإعرابو: فعل مضارع ؾبزـو  شرط وجـز
بإف، وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة، والفاعل: مستًت تقديره أنت، وأكرمك: ىذا جواب الشرط، وىو 

أنا، والكاؼ: مفعوؿ بو يف ؿبل فعل مضارع ؾبزـو بإف وعالمة جزمو السكوف، والفاعل: مستًت تقديره 
 نصب.

من: أداة الشرط، تعرب إعراب األظباء، فتكوف مبتدأ، يف ؿبل رفع،  وقولو: َمْن يدُع يسمعو اهلل:
، وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة،  ْ                             مبٍت على السكوف، ويدع : فعل الشرط، وىو فعل مضارع ؾبزـو دب ن   َ                                  ُ                    

ْ                                          ألف م ن  اسم، فتعود الضمائر إليو، ويسمعو: جواب                                      َ  ْ والفاعل: ضمَت مستًت تقديره ىو، يعود إىل م ن    َ     



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، وعالمة جزمو السكوف، والفاعل: اسم اهلل، يسمعو اهلل، واؽباء: مفعوؿ بو  ْ                                                                 الشرط، وىو فعل مضارع دب ن   َ                      
 مقدـ.

                                                  ً       ً                          وإعراب أدوات الشرط يكوف كإعراب األظباء، قد تكوف مبتدأ  أو خرب ا، أو مفعوؿ بو أو غَت ذلك، 
 شرط وبتاج إىل تفصيل ال يناسب يف الشرح اؼببتدأ.وإعراب أظباء ال

أين: أداة الشرط، وىي ظرؼ مكاف، يف ؿبل نصب، مبٍت على الفتح،  وقولو: أين تجلس تستفد:
وذبلس: فعل الشرط، وىو فعل مضارع ؾبزـو بأين، وعالمة جزمو السكوف، والفاعل: ضمَت مستًت تقديره 

ع ؾبزـو بأين وعالمة جزمو السكوف، والفاعل مستًت تقديره أف، وتستفد: جواب الشرط، وىو فعل مضار 
 أنت.

                                                                               إذف: فخالصة جـز الفعل اؼبضارع أف اؼبضارع هبـز يف طبسة مواضع، بعد مل، وبعد ؼب ا، وبعد ال 
الناىية، وبعد الـ األمر، وبعد أدوات الشرط اعبازمة، وينتصب يف عشرة مواضع، فإف مل يسبق بناصب وال 

                                      ً   َت ىذه اؼبواضع اػبمسة عشر فأنو يكوف مرفوع ا.جباـز أي يف غ
 *** اؼبنت ***

رفع الفعل المضارع: يرفع المضارع إذا لم يسبق بناصٍب أو جازٍم، نحو اهلل يبارك في عملنا، 
 ويرزقنا اإلخالص والتوفيق ويختم لنا بالصالحات.

 *** الشرح ***
نا أنو ينصب يف عشرة مواضع، وهبـز يف عرف قولو: يرفع المضارع إذا لم يسبق بناصٍب أو جازٍم:

 طبسة مواضع، فإذا أخطأ ىذه اؼبواضع اػبمسة عشر فأف حكمو يكوف الرفع.
، فحكمو الرفع. ٌ                                           مثاؿ: يذىب ؿبمد . يذىب: مل يسبق بناصب وال جباـز               

، فهو مرفوع. : سبق دبحمد، وؿبمد ليس من النواصب وال اعبواـز . يذىب  ُ                                                      مثاؿ: ؿبمد  يذىب        ُ      ٌ          
، وفاعلو: مستًت مثاؿ: كاف  : فعل مضارع مرفوع، مل يسبق بناصب وال جباـز . يركض  ُ                                                       ؿبمد  يركض        ُ      ٌ   

ٌ           تقديره ىو، واعبملة الفعلية: خرب كاف، كاف: فعل ناسخ، وؿبمد : اسم كاف.                                                       



 

 
 

 الصغير نحوالشرح  ٜٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه اؼبادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

. : مل يسبق بناصب وال جباـز . يركض  ُ                        مثاؿ: إف  ؿبمد ا يركض        ُ       ً              
: مل يسبق بناصب وال جباز  . يركض  ُ                       مثاؿ: ظننت ؿبمد ا يركض        ُ       ً  ـ.              

َ   ( ذ ل ك  ال ك ت اب  ال  ر ي ب  ف يو  ى د ى ل ل م ت ق ُت  )ٔ}امل )مثاؿ:   ِ   ُ  ِْ    ً  ُ   ِ ِ   َ  َْ  َ   ُ  َ ِ  ْ   َ َ            ( ال ذ ين  يػ ؤ م ن وف { ]البقرة: ٕ   َِ    ُ ِ ْ  ُ   َ   ِ      ٔ - ٖ] .
َ  يػ ؤ م ن وف {}   ُ ِ ْ ، فَتفع. ُ   : مل يسبق بناصب وال جباـز

 فاؼبضارع إذا مل يسبق بناصب وال جباـز فأف حكمو الرفع.
إذا سبق بناصب فينصب، ونواصبو: أف، ولن، وكي،  خالصة إعراب الفعل اؼبضارع: أف اؼبضارع

، وجوازمو: مل، وؼب ا، والـ األمر، وال الناىية، وأدوات الشرط اعبازمة،                                                                                                   وإذف عند اعبمهور، وهبـز إذا سبق جباـز
 وأف مل يسبق بناصب وال جباـز فحكمو الرفع.

 ب.ىذا حكم الفعل اؼبضارع، وبو لبتم حبمد اهلل وتوفيقو شرح ىذا الكتا
 واهلل أعلم.

 
 
 
 
 
 
 


